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Resumo 

 

A imagem corporal positiva (IC positiva) pode ser definida como o amor, respeito e 

aceitação do corpo, que inclui a capacidade de apreciar a sua singularidade e as funções que 

desempenha, e reformular aspetos relativos à idealização cultural de determinado contexto. A lesão 

vertebro-medular (LVM) resulta em alterações repentinas no corpo, como a perda da motricidade 

e sensibilidade, cuja adaptação depende de variáveis psicológicas, sociais e económicas.  

O presente estudo tem como objetivo principal estudar algumas facetas da IC positiva 

(apreciação corporal, aceitação do corpo pelos outros e funcionalidade) em indivíduos com lesão 

vertebro-medular, e analisar a sua relação com a vinculação e a personalidade. Para tal, foi 

recolhida uma amostra constituída por 25 indivíduos com LVM e 28 indivíduos saudáveis.  

Os resultados demonstraram a ausência de diferenças estatisticamente significativas entre 

os grupos ao nível da IC positiva. Quanto à personalidade, o grupo de sujeitos com LVM 

apresentou níveis inferiores de neuroticismo. Ao nível da vinculação não se verificaram diferenças 

entre grupos. Relativamente às associações entre as variáveis, no grupo clínico, a apreciação 

corporal relacionou-se negativamente com o neuroticismo, e positivamente com a extroversão e a 

conscienciosidade. Já a funcionalidade associou-se positivamente com a extroversão.  

Este estudo surge como contributo importante para uma melhor compreensão da IC 

positiva. Sugere-se que a LVM não impede o desenvolvimento de uma IC positiva, já que pode 

transformar-se numa experiência positiva de aceitação e valorização do próprio corpo.  

 

Palavras-chave: Imagem Corporal Positiva; Lesão Vertebro-Medular; Vinculação; Personalidade. 
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Abstract 

 

Positive body image (positive BI) can be defined as love, respect and acceptance of the 

body, which includes the ability to appreciate its uniqueness and functionalities, and to reformulate 

aspects related to the cultural idealization of a given context. Spinal cord injury (SCI) results in 

sudden body changes, such as loss of motor skills and sensitivity, the adaptation of which depends 

on psychological, social and economic variables. 

The main objective of the present study is to study some facets of positive BI (body 

appreciation, body acceptance by others and functionality) in individuals with SCI, and to analyze 

its relationship with attachment and personality. For this purpose, a sample consisting of 25 

individuals with SCI and 28 healthy individuals was collected. 

The results demonstrated the absence of statistically significant differences between the 

groups at the level of positive BI. As for personality, the group of subjects with SCI showed lower 

levels of neuroticism. In terms of attachment, there were no differences between groups. Regarding 

the associations between variables, in the clinical group, body appreciation was negatively related 

to neuroticism, and positively to extraversion and conscientiousness. Functionality was positively 

associated with extraversion. 

This study appears as an important contribution to a better understanding of positive BI. It 

is suggested that an LVM does not stop the development of a positive BI, as it can become a 

positive experience of acceptance and appreciation of the body itself. 

 

Keywords: Positive Body Image; Spinal Cord Injury; Attachment; Personality.  
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Resumé 

 

L'image corporelle positive (IC positive) peut être définie comme l'amour, le respect et 

l'acceptation du corps, qui comprend la capacité d'apprécier sa singularité et les fonctions qu'il 

remplit, et de reformuler les aspects liés à l'idéalisation culturelle d'un contexte donné. Les lésions 

de la moelle épinière (LME) entraînent des changements soudains dans le corps, comme la perte 

de la motricité et de la sensibilité, dont l'adaptation dépend de variables psychologiques, sociales 

et économiques. 

Cet essai a pour objectif principal d'étudier certaines facettes de l'IC positive (appréciation 

du corps, acceptation du corps par les autres et la fonctionnalité) chez les personnes atteintes de 

lésions de la moelle épinière, et d'analyser leur relation avec le lien et la personnalité. À cette fin, 

un échantillon composé de 25 individus atteints de LME et de 28 individus sains a été sélectionné. 

Les résultats ont démontré l'absence de différences statistiquement significatives entre les 

groupes au niveau de l'IC positif. Quant à la personnalité, le groupe de sujets atteints de LME 

présentait de faibles niveaux névrosisme. En termes de lien, il n'y avait aucune différence entre les 

groupes. En ce qui concerne les associations entre les variables, dans le groupe clinique, 

l'appréciation corporelle était négativement liée au névrosisme, et positivement à l'extraversion et 

à la conscience. La fonctionnalité, en revanche, était positivement associée à l'extraversion. 

Cette étude apparaît comme une contribution importante à une meilleure compréhension 

de l'IC positive. Il est suggéré que la LME n'empêche pas le développement d'une IC positive, car 

elle peut se transformer en une expérience positive d'acceptation et de valorisation du corps lui-

même. 

 

Mots-clés: Image Corporelle Positive; Lésion Moelle Epinière; Lien; Personnalité. 
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Introdução 

 

1. Imagem Corporal Positiva 

A imagem corporal (IC) pode ser definida como um conjunto de perceções, pensamentos, 

sentimentos e comportamentos em relação ao corpo, que tanto podem ser positivos como 

negativos, influenciando o bem-estar psicossocial e a qualidade de vida do sujeito (Cash & 

Smolak, 2011). Partindo da perspetiva de Wood-Barcalow, Tylka e Augustus-Horvath (2010), a 

IC inclui três processos essenciais para a sua compreensão: a reciprocidade, ou seja, o modo como 

é influenciada por diversos fatores como a saúde, a sociedade, os mídia ou os relacionamentos 

interpessoais, impacto esse que pode ser gerido pelo sujeito; a filtragem, isto é, o modo como os 

indivíduos podem rejeitar ou reformular informações que influenciam a sua IC; e, por fim, a fluidez 

que se refere a este conceito como um continuum de experiências, ao invés de ser imutável. Assim, 

apesar de ser relativamente consistente ao longo do tempo, é, também, permeável ao impacto de 

experiências e contextos (Melnyk, Cash & Janda, 2004). 

O estudo da IC tem-se centrado na sua componente negativa (Tiggemann, 2004), 

essencialmente, na melhoria, prevenção e tratamento, nomeadamente no que toca à insatisfação 

corporal, isto é, os pensamentos e sentimentos de insatisfação acerca da aparência física (Wood, 

Becker & Thompson, 1996). Verificou-se que a IC negativa, tem associados fatores de risco como 

a internalização do ideal de magreza, levando a piores níveis de saúde mental, nomeadamente 

distúrbios alimentares (Polivy & Herman, 2002) e depressão (Stice, Hayward, Cameron, Killen & 

Taylor, 2000).  

Na última década, surge na literatura científica um novo constructo, o de IC positiva. Sendo 

um construto multidimensional (Tylka & Wood-Barcalow, 2015b), a IC positiva pode ser definida 

como o amor e respeito pelo corpo, apreciação do mesmo e das funções que desempenha; aceitação 

e admiração pelo corpo, inclusive os aspetos contraditórios com os ideais da sociedade; sentir 

conforto, confiança e felicidade com o corpo; ser capaz de enfatizar as suas qualidades ao invés 

das imperfeições; interpretar a informação de forma protetora, internalizando a informação 

positiva e rejeitando ou reenquadrando a informação negativa (Wood-Barcalow et al., 2010). Este 

conceito tanto é moldado como molda o ambiente, sendo evidente que pessoas com uma IC 
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positiva tendem a estabelecer relações com indivíduos que tenham, também, uma IC positiva, 

assim como procuram incentivar os outros a serem mais otimistas em relação ao corpo 

(Tiggemann, 2015). Tylka e Wood-Barcalow (2015b) sistematizam este construto com base nas 

seguintes facetas: apreciação corporal, aceitação do corpo, conceptualização ampla de beleza, 

investimento adaptativo na aparência, positividade interna e filtragem de informações de forma 

protetora ao corpo. Apesar da IC positiva, ser vista, frequentemente, como a ausência de 

características negativas ou de insatisfação corporal (Tylka & Wood-Barcalow, 2015b; Wood-

Barcalow et al., 2010), vai muito além da ausência de uma IC negativa (Tiggemann, 2015). De 

facto, reduzir os sintomas da IC negativa sem melhorar os aspetos da IC positiva, poderá levar a 

uma IC neutra (Tylka & Wood-Barcalow, 2015b). Assim, é importante referir que estes dois 

construtos são independentes (Avalos, Tylka, & Wood-Barcalow, 2005), dado que um indivíduo 

pode apreciar o seu corpo e estar, simultaneamente, insatisfeito com alguns aspetos da sua 

aparência (Halliwell, 2015). 

A investigação sobre a IC positiva centrou-se, inicialmente, nas vivências de mulheres 

adolescentes e universitárias, em termos de distúrbios alimentares e preocupações acerca do peso 

e da forma (Bailey, Gammage, Ingen & Ditor, 2015). Neste contexto, um estudo de Gillen (2015) 

realizado com jovens universitários revelou que melhores resultados a nível da saúde mental e 

física estão relacionados com uma IC positiva, sendo evidente menores níveis de depressão, menos 

comportamentos alimentares pouco saudáveis, níveis mais elevados de autoestima e mais cuidado 

com o corpo. Estudos indicaram que a IC positiva, quando avaliada através da apreciação corporal, 

estava associada com o bem-estar, em termos de autoestima, otimismo, alimentação intuitiva e 

autocuidado (Avalos et al., 2005; Bailey et al., 2015; Tylka & Wood-Barcalow, 2015a; Tylka & 

Wood-Barcalow, 2015b;). A IC positiva tem sido, também, associada a aspetos como o 

monitoramento da saúde e autocompaixão (Tiggemann, 2015), uma maior atenção às necessidades 

do corpo, envolvimento em comportamentos saudáveis e rejeição de ideais irrealistas (Avalos et 

al., 2005).   

Apesar dos estudos com população universitária terem contribuído para o desenvolvimento 

da investigação sobre este conceito, para compreendê-lo de forma mais ampla, é importante 

perceber o seu papel em comportamentos específicos relativos à saúde (Andrew, Tiggemann & 

Clark, 2014) e explorar a experiência de diferentes sujeitos e populações clínicas (Tiggemann, 

2015).  
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Os estudos realizados com populações cuja condição clínica tem um impacto direto no 

corpo e na IC, como cancro, HIV, doenças de pele ou queimaduras, revelam que as mudanças na 

aparência e no funcionamento do corpo, não têm necessariamente de ter um efeito apenas negativo 

na IC ou no bem-estar dos indivíduos (Cash, 2004). Num estudo realizado com pessoas com cancro 

e lúpus, verificou-se que, as que apresentaram uma IC positiva, relataram uma mudança de foco 

da aparência para a gratidão relativa ao funcionamento do corpo (Wood-Barcalow et al., 2010). 

Também no caso de mulheres mastectomizadas, Tiggemann (2015) sugere que a IC positiva se 

relaciona com a capacidade de valorizar aspetos além da aparência física, nomeadamente ver as 

cicatrizes como uma vitória e como um sinal de força. Também em indivíduos que sofreram 

amputações, aspetos como a recuperação da funcionalidade e independência são salientados como 

fatores que contribuíram positivamente para a IC (Bailey et al., 2015). Deste modo, torna-se 

pertinente dar continuidade a estudos sobre este constructo junto de populações clínicas cujo 

impacto a nível corporal é significativo, tal como são exemplo disso as lesões vertebro-medulares.   

 

2. Lesão Vertebro-Medular e Imagem Corporal Positiva 

A lesão vertebro-medular (LVM) leva à interrupção da passagem de informação entre o 

cérebro e as partes do corpo situadas abaixo do local da coluna vertebral onde ocorreu a lesão, 

resultando em incapacidades funcionais abaixo dessa zona e determinando as diferentes 

manifestações clínicas (Venturini, Decesaro & Marcon, 2006). Pode ocorrer a perda parcial/total 

da motricidade voluntária e/ou da sensibilidade, além de comprometer os sistemas urinário, 

intestinal, respiratório, circulatório, sexual e reprodutivo (Siscão, Pereira, Arnal, Foss & Marino, 

2007). Trata-se de uma das formas mais traumáticas de incapacidade que pode atingir o indivíduo 

(Faria, 2006), sendo um evento com um elevado nível de imprevisibilidade, que leva a alterações 

físicas irreversíveis (Venturini et al., 2006), para além de atingir a faixa etária mais jovem numa 

fase ativa da vida (Stevens, Caputo, Fuller & Morgan, 2008). Em termos etiológicos, as lesões são 

classificadas como resultado de causas traumáticas, como acidentes de viação, acidentes 

relacionados com o desporto, quedas ou atos de violência, e não traumáticas, associadas a causas 

médicas, nomeadamente degenerativas, vasculares, neoplásicas ou infeciosas (Faria, 2006; Maia, 

2012).  
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A coluna vertebral é composta por sete vértebras cervicais (C1 a C7), doze torácicas (T1 a 

T12), cinco lombares (L1 a L5) e cinco sacrais (S1 a S5). Acima de C7, a lesão é designada 

tetraplegia, em que são atingidos os quatro membros superiores e inferiores; e caso ocorra abaixo 

de T1, estamos perante paraplegia, em que ficam comprometidos os membros inferiores (Borges, 

Brignol, Schoeller & Bonetti, 2012). Pode-se tratar de uma lesão completa, no caso da ausência de 

função motora e sensitiva no segmento sagrado mais inferior, ou incompleta se forem preservadas 

parcialmente as funções motora e/ou sensitiva abaixo do nível neurológico (Faria, 2006). Quanto 

ao grau de gravidade, as lesões são ordenadas segundo uma escala de cinco níveis: A (lesão motora 

e sensitiva completa), B (lesão completa motora e incompleta sensitiva), C (lesão incompleta 

motora funcional), D (lesão incompleta motora não funcional) e E (lesão com funções sensitiva e 

motora preservadas) (Borges et al., 2012). Assim, o quadro clínico está dependente da fase de 

evolução (aguda, subaguda ou crónica), do local e do tipo de lesão (Faria, 2006), sendo que o 

comprometimento neurológico, motor e sensitivo do corpo será tanto maior, quanto mais alto for 

o nível da lesão (Borges et al., 2012). Em termos de complicações secundárias, a LVM pode 

provocar trombose venosa profunda, alterações pulmonares, hipotensão postural, úlceras por 

pressão e contraturas musculares (Brito, Bachion & Souza, 2008). Estas e outras mudanças 

corporais que limitam a ação do sujeito, podem gerar reações psicológicas como isolamento, 

depressão, apatia, impulsividade e agressividade (Pereira & Araújo, 2005). Apesar das 

consequências decorrentes da LVM e das dificuldades sociais que daí advêm (Bampi, Guilhem & 

Lima, 2008), o progresso científico e tecnológico permitiu que a reabilitação possibilite meios para 

que as pessoas mantenham ou desenvolvam uma elevada qualidade de vida (Pereira & Araújo, 

2006). 

Podendo tratar-se de um evento traumatizante na vida do indivíduo, o processo de 

readaptação e reintegração depende tanto de recursos pessoais, tais como as crenças relativas às 

suas capacidades, otimismo, locus de controlo interno e competências de autoeficácia, como de 

recursos sociais, nomeadamente o nível da integração na sociedade e suporte social (Garret, 

Teixeira & Martins, 2007). Além disso, o modo como as pessoas lidam com a sua nova condição 

é influenciada pela capacidade de se autogovernar, realização de atividades do quotidiano e 

estabelecimento de novos objetivos de vida (Borges et al., 2012). Assim, variáveis psicossociais, 

como o nível de instrução, a oportunidade de acesso aos serviços de saúde e o envolvimento no 
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trabalho, podem ser mais importantes para a adaptação do que as próprias consequências físicas 

da LVM (Murta & Guimarães, 2007).  

Ao nível da IC, após uma LVM, ocorrem inúmeras mudanças, sendo estas alterações 

expressas de modo diversificado, dependendo, tal como já foi referido, de aspetos psicológicos, 

sociais e económicos (Borges et al., 2012). Surgem dificuldades na identificação com a nova 

imagem e na integração do novo corpo, sendo frequente, numa fase inicial, sentimentos de negação 

(de Carvalho, Andrade, Tavares & Freitas, 1998). É, também, de referir que os cuidados de higiene 

poderão não ser prestados pelo próprio, o que pode ser visto como uma invasão à sua intimidade, 

gerando vergonha, dependência e desvalorização (Garret, Teixeira & Martins, 2007). Surgem, 

igualmente, dificuldades ao nível das sensações e funções corporais, que podem ter impacto na 

consciência corporal e responsividade (Arzy, Overney, Landis & Blanke, 2006). Para além disso, 

certas alterações decorrentes da lesão não são consistentes com o corpo idealizado pela sociedade, 

nomeadamente, o aumento de peso, especialmente na zona abdominal, e atrofia muscular, 

principalmente nas pernas (Gorgey & Dudley, 2007). Por esta razão, há alguma suscetibilidade a 

preocupações com a IC por parte destas pessoas (Bailey et al., 2015), sendo maior o risco para 

resultados psicossociais mais pobres (Tiggemann, 2015). 

 Apesar disso, um indivíduo com incapacidade física pode ter uma IC positiva, uma vez que 

esta não está relacionada com o corpo idealizado por determinada cultura (Tylka & Wood-

Barcalow, 2015b), nem depende exclusivamente de características variáveis, como é o caso da 

aparência, mas sim de características estáveis, como a aceitação (Bailey et al., 2015). De facto, a 

LVM tem consequências físicas imediatas, provocando mudanças repentinas na aparência, 

funcionalidade e independência (Galvin, 2005), cujo ajuste ocorre ao longo do tempo (Bailey et 

al., 2015). Estudos indicam que não há, necessariamente, um aumento da insatisfação corporal em 

pessoas com LVM (Bassett & Martin Ginis, 2009). Bassett, Martin Ginis e Buchholz (2009) 

relatam níveis de satisfação com a aparência e com a funcionalidade semelhantes aos da restante 

população, e evidenciam a forma como estas pessoas podem estar insatisfeitas com sua aparência 

e estarem, simultaneamente, satisfeitas com sua funcionalidade. Mesmo sendo uma condição 

sujeita a um elevado nível de estigmatização por parte da sociedade, cuja pesquisa relativa à 

reabilitação enfatiza fatores de risco e vulnerabilidades (Quale & Schanke, 2010), é importante 

referir que muitos são capazes de ter uma IC positiva, o que revela uma maior capacidade para 

filtrar de forma autoprotetora estímulos com os quais se confrontam no quotidiano (Tiggemann, 
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2015). A diminuição da sensibilidade associada a mudanças neurológicas que podem levar a mais 

complicações para a saúde, faz com que seja fundamental adotar uma postura de cuidar do corpo, 

o que, consequentemente, poderá promover e manter experiências de IC positiva (Bailey et al., 

2015).  

Indivíduos melhor adaptados vão ser mais otimistas, menos preocupados com avaliações 

negativas de outros e com informações relativas à aparência, sentindo-se aceites socialmente 

(Rumsey, 2012). Podem ter a capacidade de transformar o desafio de viver com uma diferença 

visível numa experiência positiva, acreditando ter características únicas, nomeadamente, 

habilidades de comunicação, força interior e amizades que não dependem de fatores externos, 

aprendendo a estar confortáveis consigo próprios (Feragen, 2012). Assim, é essencial a existência 

de uma rede de apoio que aceite a nova condição e que enfatize a funcionalidade do corpo, ao 

invés da aparência. Deste modo, a aceitação por parte de pessoas significativas na vida de um 

indivíduo lesionado, fazendo-o sentir-se valorizado pelas suas qualidades, parece ser um fator 

fundamental (Tiggemann, 2015). Promover o encontro com indivíduos com LVM que tenham uma 

IC positiva e um bom ajustamento, poderá, ainda, facilitar o processo de aceitação e apreciação do 

próprio corpo (Bailey et al., 2015). Assim, o apoio social é um fator que facilita a resiliência no 

modo como lidam com a lesão (White, Driver, & Warren, 2010).  

No estudo realizado por Bailey e colaboradores (2015) com nove indivíduos (cinco 

mulheres e quatro homens) com LVM, verificou-se que um maior número de anos após a lesão 

está associado a uma experiência mais positiva de IC. Tal é corroborado noutros estudos que 

encontraram uma associação entre o tempo decorrido desde a LVM e a maior satisfação corporal 

e funcional, tanto em mulheres (Bassett et al., 2009) como em homens (Bassett & Martin Ginis, 

2009). Efetivamente, ao longo do tempo, indivíduos com incapacidades físicas tendem a ajustar-

se gradualmente ao corpo e a aceitar as suas diferenças (Taleporos & McCabe, 2002), podendo 

haver, assim, melhoria de certos aspetos da IC (Bailey et al., 2015). No âmbito do presente projeto 

de investigação, no estudo de Silva (2019), verificou-se a ausência de diferenças entre o grupo de 

indivíduos com LVM e o grupo de indivíduos saudáveis, em relação às facetas da IC positiva 

(apreciação corporal, aceitação corporal pelos outros e funcionalidade), nível da satisfação com a 

aparência física e positividade, o que vai ao encontro à literatura referida. Contudo, importa 

salientar que ainda assim os indivíduos com LVM manifestaram níveis inferiores de bem-estar 

subjetivo e qualidade de vida (física, relacional e ambiental).  
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Em suma, parece que o efeito da diferença visível está mais dependente de fatores 

psicológicos do que físicos (Tiggemann, 2015), cuja gravidade não é preditora de angústia ou de 

uma IC negativa (Rumsey, 2012), sendo evidente semelhanças na IC positiva entre diferentes 

populações (Bailey et al., 2015). 

 

3. Vinculação e Personalidade como variáveis preditoras da ICP nas LVM 

 

Considerando o corpo numa perspetiva relacional, ou seja, que se constrói e desenvolve na 

relação com os outros (Barbosa, Matos & Costa, 2011), é importante explorar o modo como as 

relações interpessoais podem influenciar a IC dos sujeitos. A vinculação, laço emocional 

estabelecido com alguém percecionado como fonte de confiança e que funciona como base segura 

para a exploração do mundo (Bowlby, 1979; 1988), pode ser entendida, no adulto, com base nos 

quatro estilos descritos no modelo de Bartholomew e Horowitz (1991): 1) indivíduos seguros, 

consideram-se dignos de ser amados e sentem-se confortáveis com intimidade e autonomia; 2) 

indivíduos preocupados, apresentam uma visão negativa de si próprios e positiva dos outros, 

procurando nestes amor e aceitação; 3) indivíduos amedrontados, não se consideram dignos de 

amor e evitam os outros por antecipação à rejeição; 4) indivíduos desinvestidos, manifestam uma 

valorização de si próprios, mas desvalorizam outras relações por não as considerarem confiáveis. 

Indivíduos que evidenciam preocupações exacerbadas com o corpo têm sido associados a 

um padrão de vinculação inseguro, nomeadamente ao estilo preocupado ou ansioso (Broberg, 

Hjalmers & Nevonen, 2001; Suldo & Sandberg, 2000; Ward, Ramsay & Treasure, 2000). No que 

diz respeito, por exemplo, às perturbações do comportamento alimentar, foi encontrado, numa 

amostra de 27 participantes, que a maioria foi classificada com uma vinculação ansiosa 

(Armstrong & Roth, 1989), podendo a relação com os pais ser um fator de risco para o 

desenvolvimento deste tipo de perturbações (Sharpe et al., 1998). Também na vinculação 

romântica, maior ansiedade foi relacionada com menor satisfação com o corpo (Cash, Theriault & 

Annis, 2004). Deste modo, relações de vinculação inseguras, de menor qualidade e com níveis 

mais elevados de ansiedade, levam a uma maior atenção a ideais sociais impostos relativos à 

aparência e ao corpo ideal e à procura de aceitação externa, tendendo a centrar-se mais no corpo e 

a ter uma relação mais negativa com o mesmo (Barbosa et al., 2011). O evitamento de proximidade 



8 

poderá estar associado a indivíduos que se regem maioritariamente pelos seus próprios padrões 

físicos (McKinley & Randa, 2005). Por outro lado, uma vinculação segura está associada 

positivamente à satisfação corporal e a uma IC mais favorável (Cash et al., 2004). Na adolescência, 

fase crucial no desenvolvimento da IC, verificou-se uma associação entre uma melhor qualidade 

das relações interpessoais e uma IC mais positiva (Barbosa et al., 2011). Também Nezlek (1999) 

revelou que mulheres e homens com uma IC mais positiva mencionaram maior intimidade e 

autoconfiança nas suas interações. Assim, parece que uma relação baseada no apoio e na 

proximidade emocional, é essencial no desenvolvimento de representações positivas acerca de si 

próprio e do seu corpo, tendo as figuras de vinculação um papel fundamental na IC positiva, 

favorecendo ou dificultando a construção da mesma (Barbosa et al., 2011).  

 Estudos acerca da vinculação em adultos com incapacidades físicas são escassos (Hwang, 

Johnston & Smith, 2009). Apesar de alguns autores terem identificado que a vinculação insegura 

pode ser superior em adultos com doenças crónicas e incapacidades (Howe, 2006), outros não 

encontraram diferenças significativas na vinculação de estudantes universitários com e sem 

deficiência (Huebner, Thomas & Berven, 1999). Também Hwang e colaboradores (2009), numa 

amostra com 50 indivíduos com LVM e 50 com deficiência congénita, descrevem que os 

participantes com deficiência física não diferiram da população geral em termos de estilos de 

vinculação, sendo o estilo seguro e desinvestido associado a maior autoestima em ambos os 

grupos. Num outro estudo, os resultados indicam que a incapacidade física, incluindo LVM, não 

parece ter um efeito prejudicial na vinculação nos relacionamentos românticos (Hwang et al., 

2007). Verifica-se ainda que a resiliência está associada a uma vinculação segura entre pais e filhos 

com deficiência/doença crónica (Egeland, Carlson & Sroufe, 1993), ao passo que indivíduos com 

vinculação ansiosa/insegura podem ter mais dificuldades na adaptação às mudanças (Wilson et al., 

2013) e mais probabilidade de procurar serviços de saúde mental (Huebner et al., 1999).  

Tal como foi referido, o papel que a vinculação pode assumir no desenvolvimento de uma 

IC positiva é ainda pouco conhecido devido à escassez de estudos que associam estes dois 

constructos. Tal ainda se mostra mais evidente nas LVM pois, se por um lado, o estilo de 

vinculação pode afetar/dificultar a adaptação desses indivíduos (Wilson et. al, 2013), podendo as 

experiências sociais negativas decorrentes de uma LVM contribuir  para um estilo mais inseguro, 

por outro lado, a vivência de uma situação traumática pode levar a uma aproximação e maior 

segurança, nomeadamente, na relação romântica (Hwang et al., 2007).  
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Relativamente à variável personalidade, esta pode ser definida como uma característica que 

reflete a forma como as pessoas sentem, pensam e comportam (Allen & Walter, 2016). Como 

modelo teórico que tem sido consensual no seu estudo podemos destacar a Teoria dos Cinco 

Fatores (John, Naumann & Soto, 2008; McCrae & Costa, 2008) que descreve a personalidade com 

base nos seguintes fatores: Neuroticismo (suscetibilidade à instabilidade emocional), Extroversão 

(quantidade e a intensidade das interações interpessoais), Abertura à experiência (tendência para 

procurar experiências novas e emocionantes), Amabilidade (preocupação pela cooperação e 

harmonia social) e Conscienciosidade (organização e comportamento direcionado a objetivos). 

Apesar de não ser consensual, a literatura indica que a personalidade pode relacionar-se 

com a IC e com a perceção da aparência, ainda que exista alguma incerteza relativamente à 

importância de algumas dimensões (Allen & Walter, 2016). Mais especificamente, o neuroticismo 

tem sido associado a uma avaliação mais negativa da aparência (Davis, Claridge & Brewer, 1996; 

Davis, Dionne & Lazarus, 1996; Davis, Dionne & Shuster, 2001; Kvalem, von Soest, Roald & 

Skolleborg, 2006; Swami, Hadji-Michael & Furnham, 2008b), menor apreciação e valorização do 

corpo (Swami et al., 2008b), maior insatisfação com a aparência facial (Thomas & Goldberg, 

1995), maior importância atribuída à aparência (Davis et al., 2001), maior probabilidade em 

realizar comparações relativamente à atratividade de outras pessoas (Roberts & Good, 2010), 

elevada discrepância entre o peso real e ideal (Swami, Taylor & Carvalho, 2011) e maior 

preocupação com o peso (Davis, Shuster, Blackmore & Fox, 2004). Indivíduos com uma 

pontuação mais elevada nesta faceta da personalidade, tendem a manifestar estados emocionais 

negativos (Swami et al., 2013), maior sensibilidade à rejeição (Benford & Swami, 2014) e níveis 

mais elevados de insegurança e ansiedade (John & Srivastava, 1999). Estes indivíduos têm, assim, 

maior risco de desenvolver uma IC negativa (Benford & Swami, 2014; Davis et al., 2004; Swami 

et al., 2013). Por outro lado, a extroversão tem sido associada a características de menor risco de 

IC negativa (Allen & Walter, 2016), uma vez que são evidenciadas emoções mais positivas (Steel, 

Schmidt & Shultz, 2008), sugerindo ser menos suscetíveis a fatores socioculturais que contribuem 

para uma visão negativa do corpo (Allen & Walter, 2016). Neste sentido, maior extroversão está 

relacionada a uma apreciação corporal mais positiva (Davis, Dionne et al., 1996; Swami et al., 

2008b;), embora essas associações tendam a ser mais fracas do que as do neuroticismo (Swami et 

al., 2008b; Swami et al., 2011). Assim, Swami e colaboradores (2008b) sugerem que um menor 

neuroticismo e maior extroversão vão estar associadas a uma apreciação mais positiva do corpo. 
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Alguns autores sugerem que as restantes dimensões da personalidade parecem ser menos 

importantes para a IC (Swami et al., 2008b; Swami et al., 2011). Sujeitos com maior pontuação 

em Amabilidade tendem a defender valores tradicionais (Roccas, Sagiv, Schwartz & Knafo, 2002), 

podendo atribuir maior importância à aparência física e menor aceitação da cirurgia plástica 

(Swami, Chamorro-Premuzic, Bridges & Furnham, 2009), colocando-os em maior risco de uma 

IC negativa. No que toca à abertura à experiência, há uma tendência em valorizar a autonomia, a 

aceitação e o cultivo da diversidade (Roccas et al., 2002) e maior aceitação de diferentes ideais 

físicos, colocando-os em menor risco de IC negativa (Swami, Buchanan, Furnham & Tovée, 

2008a). No que toca à conscienciosidade, a literatura não é consensual, sendo menos claro de que 

forma se relaciona com este construto da IC (Allen & Walter, 2016). Caracterizados por altos 

níveis de confiança, indivíduos que apresentem elevada conscienciosidade podem ser menos 

recetivos à exposição de aparência física idealizada (Roberts & Good, 2010), têm hábitos 

alimentares mais saudáveis (Hakulinen et al., 2015; Lunn, Nowson, Worsley & Torres, 2014), o 

que pode indicar uma apreciação positiva do corpo e elevados níveis de persistência (Roberts, 

Lejuez, Krueger, Richards & Hill, 2014). No entanto, alguns comportamentos associados a essa 

característica parecem indicar um risco aumentado de IC negativa, como a tendência em apoiar 

convenções sociais (Roberts et al., 2014).  

Vários autores sugerem que, após o confronto com alterações na aparência, a personalidade 

assume um papel importante no modo como o indivíduo responde a eventos pessoais e sociais (De 

Sousa, 2010; Gonçalves, Echevarria-Guanilo, de Carvalho, Miasso & Rossi, 2011; Islam, Hooi & 

Hoffman, 2009; Thambyrajah, Herold, Altman & Llewellyn, 2010; Thombs et al., 2008). 

Especificamente no caso das LVM, tem sido atribuída atenção à avaliação da personalidade, dada 

a sua importância na previsão de resultados a longo prazo ao nível da adaptação (Krause & Rohe, 

1998). Assente nos cinco fatores descritos anteriormente, Berry, Elliott e Rivera (2007) exploraram 

a existência de três protótipos de personalidade numa amostra de indivíduos com LVM inseridos 

num programa de reabilitação - resiliente, sobrecontrolado e subcontrolado. Segundo os autores, 

esta é uma abordagem clinicamente útil na avaliação da personalidade em sujeitos com 

deficiências físicas. O protótipo resiliente caracteriza-se por apresentar um baixo neuroticismo e 

pontuações superiores à média nos restantes fatores; o protótipo  subcontrolado apresenta baixos 

níveis de conscienciosidade e, por vezes, elevado neuroticismo e reduzida amabilidade; indivíduos 

com um protótipo sobrecontrolado caracterizam-se por elevados níveis de neuroticismo e baixa 
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extroversão (Asendorpf, Borkenau, Ostentdorf & van Aken, 2001; Robins, John, Caspi, Moffitt & 

Stouthamer-Loeber, 1996; Schnabel, Asendorpf, & Ostendorf, 2002). Comparativamente a 

amostras normativas, os autores verificaram que a amostra clínica apresentou um menor número 

de indivíduos resilientes e significativamente mais protótipos sobrecontrolados e subcontrolados, 

sendo este último o que apresentou maior prevalência. No que diz respeito à adaptação à LVM, 

indivíduos considerados resilientes e subcontrolados manifestaram uma melhor adaptação, 

menores níveis de depressão na fase inicial do programa e maior aceitação da condição clínica 

após reabilitação, assim como estratégias de resolução de conflitos mais positivas e racionais. No 

estudo realizado por Temple e Elliott (2000) relativo às características de perturbações de 

personalidade em sujeitos com LVM, os autores verificaram que estilos de personalidade ansiosos, 

dependentes e evitantes foram associados a resultados inferiores na aceitação da lesão. Neste 

sentido, sujeitos sobrecontrolados com tendência para ruminação, pessimismo, evitamento e 

internalização, parecem ter maior probabilidade de apresentar sintomatologia depressiva e maior 

dificuldade na integração e atribuição de significados às experiências (Berry et al., 2007). Por outro 

lado, a assertividade em situações sociais foi associada a menor sofrimento e comprometimento 

psicossocial após a lesão (Elliott et al., 1991) e a elevada sociabilidade a melhor adaptação 

(Thompson, Coker, Krause & Henry, 2003). 

 

Atendendo à revisão da literatura realizada no presente enquadramento teórico, constata-

se, tal como sugere Bailey e colaboradores (2015), a escassez de estudos sobre a IC de pessoas 

com LVM ou com outro tipo de incapacidade física. Os existentes, centram-se, maioritariamente, 

nos aspetos negativos da IC e nas suas implicações na autoestima sexual e na funcionalidade geral 

(Burns, Hugh, Boyd & Hill, 2010).  Reforçar o estudo da IC positiva nesta população, poderá ser 

importante na medida em que permitirá compreender o modo como estas pessoas lidam com o 

desafio de manter ou desenvolver uma relação positiva com o corpo, para além de que as 

estratégias por eles utilizadas poderão ajudar outras pessoas na transição de uma IC negativa para 

positiva (Tiggemann, 2015).  

O presente estudo, de natureza exploratória, pretende estudar a IC positiva numa amostra 

de indivíduos com LVM, e de que forma é que esta se relaciona com as variáveis da vinculação e 

personalidade. Para tal define-se como objetivos específicos do estudo: 
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a) Caracterizar e comparar o grupo clínico (pessoas com LVM) e o grupo não clínico (sem 

deficiência física ou qualquer outra doença incapacitante), nas variáveis dependentes em estudo:  

1) Imagem Corporal Positiva (apreciação corporal, aceitação do corpo pelos outros e 

funcionalidade);  

2) Dimensões da Vinculação;  

3) Personalidade;  

 

b) Analisar as relações entre as variáveis dependentes nos grupos clínico e não clínico;  

c) Analisar as relações entre as variáveis dependentes e algumas variáveis sociodemográficas e 

clínicas no grupo clínico.  

 

Tendo por base a revisão bibliográfica realizada, espera-se que, ao nível da IC positiva, 

não sejam encontradas diferenças significativas entre os grupos clínico e não clínico (Bassett & 

Martin Ginis, 2009; Silva, 2019); Quanto às relações entre a IC positiva e outras variáveis 

psicológicas, ao nível da personalidade, espera-se que, em ambos os grupos, a IC positiva esteja 

positivamente associada com a extroversão (Allen & Walter, 2016; Davis, Dionne et al., 1996; 

Swami et al., 2008b) e negativamente com o neuroticismo (Davis, Claridge et al., 1996; Davis, 

Dionne et al., 1996; Davis et al., 2001; Kvalem et al., 2006; Swami et al., 2008b); Relativamente 

à vinculação, espera-se que a IC positiva esteja positivamente associada com características da 

vinculação segura (Barbosa et al., 2011; Cash et al., 2004; Nezlek, 1999) e negativamente com 

características da vinculação ansiosa/insegura (Barbosa et al., 2011; Broberg et al., 2001; Cash et 

al., 2004; Suldo & Sandberg, 2000; Ward et al., 2000).  
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Estudo Empírico 

2. Método  

2.1. Desenho do Estudo 

 O presente estudo empírico exploratório, com um desenho de investigação observacional, 

analítico e transversal, pretende, através de uma análise quantitativa, estudar algumas facetas da 

IC positiva (apreciação corporal, aceitação do corpo pelos outros e apreciação da funcionalidade), 

dimensões da vinculação e personalidade em sujeitos com LVM.  

 

2.2. Participantes 

Neste estudo foram incluídos dois grupos de participantes: grupo clínico (indivíduos com 

LVM) e grupo não clínico (sujeitos saudáveis).  

Para a seleção da amostra clínica, foram definidos os seguintes critérios de inclusão: ter 

conhecimento do seu diagnóstico médico, acuidade visual normal, idade igual ou superior a 18 

anos (ambos os sexos) e lesão medular adquirida com etiologia traumática. Como critérios de 

exclusão, foi definida a impossibilidade de participação para os indivíduos que tivessem défice 

cognitivo, gravidez ou período de 6 meses pós-gravidez, patologia oftalmológica significativa, 

disforia de género, comportamentos de mutilação, comorbilidade psiquiátrica severa e diagnóstico 

de traumatismo crânio-encefálico. A seleção deste grupo realizou-se através de um processo de 

amostragem não probabilístico, por conveniência, num serviço de Medicina Física e Reabilitação 

de um hospital da cidade do Porto, em associações ligadas à deficiência física e através das redes 

sociais e da rede de contacto pessoal.    

O grupo clínico é constituído por 25 participantes, 16 do sexo masculino e 9 do sexo 

feminino, com idades compreendidas entre 20 e 85 anos (M=43.88; DP=17.89). Relativamente ao 

estado civil, 11 indivíduos estão num relacionamento (casados/união de facto), sendo os restantes 

13 solteiros e 1 divorciado/separado. Em 23 respostas relativas à escolaridade, obteve-se uma 

média de 12.09 anos (DP=5.38), com valores entre 2 e 24 anos. O Índice de Massa Corporal (IMC 

= peso/altura2)  deste grupo, em 24 respostas, assume um valor médio de 23,93 kg/m² (DP=5,08), 

variando entre 15.62 e 34.72. No que toca às características clínicas, 7 sujeitos foram 

diagnosticados com tetraplegia e 18 com paraplegia, sendo que, de 22 respostas obtidas, 8 são 
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lesões completas e 15 incompletas. Relativamente à duração da LVM, o grupo apresenta uma 

mediana de 88 meses, o que corresponde a aproximadamente 7 anos. Como causas 

maioritariamente mencionadas, destacaram-se os acidentes de viação/de trabalho e quedas, 

enfatizando a imobilidade dos membros superiores/inferiores, a perda de massa muscular, 

alterações urinária/intestinal e problemas renais como as principais consequências da sua condição 

clínica.  

Relativamente ao grupo não clínico, como critérios de inclusão, foi definida a idade igual 

ou superior a 18 anos e ausência de doença física e/ou psicológica, capaz de causar incapacidade 

física, e como critérios de exclusão, indivíduos que tivessem história atual ou anterior de doença 

médica/psiquiátrica severa e um uso atual de medicação psicotrópica. Esta amostra foi selecionada 

através de um processo não probabilístico, via online, pelo método bola de neve e por 

conveniência, já que se procurou sujeitos com características semelhantes ao grupo clínico, como 

sexo, idade, estado civil e escolaridade.  

A amostra não clínica é composta por 28 sujeitos, 18 do sexo masculino e 10 do sexo 

feminino, com idades compreendidas entre os 20 e 68 anos (M=38.71; DP=15.11), estando 12 

destes solteiros, 14 casados, 1 separado/divorciado e 1 viúvo. Os participantes indicaram uma 

média de 11.68 anos de escolaridade, apresentando valores entre 2 e 16 anos, e um valor médio de 

IMC de 24.42 kg/m2 (DP=2.48), variando entre 20.20 e 27.99.  

Foi garantida a equivalência entre os grupos nas variáveis sociodemográficas em análise.  

2.2. Instrumentos 

Body Appreciation Scale 2 (BAS-2). A BAS-2 (Tylka & Wood-Barcalow, 2015a) avalia a 

aceitação corporal, opiniões favoráveis e respeito relativamente ao corpo, sendo a medida 

comummente utilizada no estudo da IC positiva. É composta por dez itens respondidos através de 

escala de Likert de cinco pontos (1= nunca, 2= raramente, 3= às vezes, 4= frequentemente, 5= 

sempre). Os resultados correspondem à média das respostas, sendo as pontuações elevadas 

indicadoras de maior apreciação corporal. A validação da escala original indicou uma estrutura 

unifatorial, excelente consistência interna (alfa de Cronback de .97) e validade de constructo, 

convergente, discriminante e incremental. Na validação da escala para a população portuguesa 

(Lemoine et al., 2018), as propriedades psicométricas foram também asseguradas, demonstrando 

uma consistência interna muito boa para homens (alfa de Cronback de .91) e para mulheres (alfa 
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de Cronback de .94). A consistência interna neste estudo foi considerada elevada para o grupo 

clínico (alfa de Cronbach de .91) e para o grupo não clínico (alfa de Cronbach de .96).    

 

Body Acceptance by Others Scale (BAOS). A BAOS (Avalos, & Tylka, 2006) acede à forma 

como os participantes percecionam que o corpo é aceite por fontes externas. É uma escala 

unifatorial composta por dez itens classificados numa escala de tipo Likert de cinco pontos (1= 

nunca, 2= raramente, 3= às vezes, 4= frequentemente, 5= sempre). O resultado é obtido a partir 

da média das respostas dadas, com pontuações mais elevadas refletindo maior aceitação percebida 

da forma e peso corporal (August-Horvath & Tylka, 2011). A validade e fidelidade da escala (alfa 

de Cronback de .91) foram garantidas. Na validação para a população portuguesa (Barbosa et al., 

2018), foram asseguradas a validade (convergente, divergente e incremental) e a fidelidade (alfa 

de Cronback de .94) em amostras independentes de adolescentes e adultos. Na amostra deste 

estudo, obteve-se uma consistência interna elevada, com um alfa de Cronbach de .90 e .95 para o 

grupo clínico e não clínico, respetivamente.  

 

Functionality Appreciation Scale (FAS). A FAS (Alleva, Tylka, & Kroon Van Diest, 2017) 

avalia a funcionalidade corporal, conceito que engloba apreciar, respeitar e honrar o corpo pelas 

suas capacidades. Este instrumento é composto por sete itens, classificados de 1 a 5 (1= discordo 

totalmente, 2= discordo, 3= não concordo nem discordo, 4= concordo, 5= concordo totalmente). 

Quanto mais elevada for a média das pontuações dos participantes, maior será a valorização da 

funcionalidade. As análises revelaram uma estrutura unidimensional, validade de construto e boa 

consistência interna, apresentando um alfa de Cronbach de .86 para a amostra combinada, .87 para 

mulheres e .84 para homens (Alleva, et al., 2017). É de acrescentar que a escala não se encontra, 

ainda, validada para a população portuguesa. Neste estudo, a consistência interna foi considerada 

elevada tanto para o grupo clínico (alfa de Cronbach de .86) como para o grupo não clínico (alfa 

de Cronbach de .85).    

 

NEO-Five Factor Inventory (NEO FFI 20). O NEO FFI 20 desenvolvido por Bertoquini e Pais 

Ribeiro (2006) corresponde à versão reduzida do Inventário de Personalidade NEO Revisto, o 

NEO-PI-R (Costa & McCrae, 1992), que assenta teoricamente no Modelo dos Cinco Fatores ou 

Big Five. O NEO-FFI 20 é composto por vinte itens, classificados de 1 a 5 (1 = discordo 
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fortemente, 2 = discordo, 3 = neutro, 4 = concordo e 5 = concordo fortemente), estando sete itens 

cotados de modo inverso. As análises demonstram uma estrutura fatorial e uma consistência 

interna satisfatória para as cinco dimensões da personalidade (alfas de Cronbach iguais ou 

superiores a .70, variando entre .70 e .76) e confirma-se a validade convergente, discriminante e 

concorrente. Neste estudo, calculou-se, também, a consistência interna para o neuroticismo (alfa 

de Cronbach de .50 no grupo clínico e .73 no grupo não clínico), extroversão (alfa de Cronbach 

de .76 no grupo clínico e .53 no grupo não clínico), abertura à experiência (alfa de Cronbach de 

.55 no grupo clínico e .75 no grupo não clínico), amabilidade (alfa de Cronbach de .76 no grupo 

clínico e .61 no grupo não clínico) e conscienciosidade (alfa de Cronbach de.88 no grupo clínico 

e .64 no grupo não clínico). Alguns dos valores encontram-se um pouco abaixo do valor de .60, 

devendo, por isso, ser interpretados com muita precaução. O número reduzido de itens por 

dimensão e o tamanho reduzido das amostras do estudo poderão ter contribuído para estes 

resultados.  

 

Escala de Vinculação do Adulto (EVA). Esta escala, construída por Collins e Read (1990), Adult 

Attachment Scale-R, e adaptada para a população portuguesa por Canavarro (1997), avalia a 

vinculação no adulto, de acordo com três dimensões: Ansiedade (grau de ansiedade sentida pelo 

sujeito, associada ao medo de abandono ou rejeição), Conforto com a proximidade (grau em que 

o indivíduo se sente confortável com proximidade e intimidade) e Confiança nos outros (grau de 

confiança que os sujeitos têm nos outros, assim como na sua disponibilidade quando sentida como 

necessária). É composta por 18 itens, classificados de 1 (Nada característico em mim) a 5 

(Extremamente característico em mim), estando sete itens cotados de modo inverso. Os autores da 

escala original apontaram uma fiabilidade razoável, com alfas de Cronbach iguais ou superiores a 

.69 (variando entre .69 e .75). Os estudos de Canavarro, Dias e Lima (2006) demonstraram a 

qualidade psicométrica deste instrumento, nomeadamente a validade convergente e consistência 

interna para a Ansiedade (alfa de Cronbach de .84), Conforto com a proximidade (alfa de Cronbach 

de.67) e Confiança nos outros (alfa de Cronbach de .54). Apesar de as duas últimas dimensões 

mencionadas apresentarem valores inferiores ao desejável, os autores defendem que permitem 

diferenciar a população em geral de população clínica. No presente estudo, verificou-se boa 

consistência interna na dimensão Ansiedade (alfa de Cronbach de .88  no grupo clínico e .89 no 

grupo não clínico), e valores inferiores aos desejáveis para o Conforto com a proximidade (alfa de 
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Cronbach de .25 e .75 no grupo clínico e não clínico, respetivamente) e Confiança nos outros (alfa 

de Cronbach de .56 no grupo clínico e .34 no grupo não clínico). Apesar destes resultados irem ao 

encontro dos dados observados na adaptação portuguesa, optamos pela exclusão, nas análises, das 

dimensões Conforto com proximidade e Confiança nos outros devido aos valores extremamente 

baixos dos alfas de Cronbach (.25 e .34 respetivamente)  

 

Questionário Sociodemográfico e Clínico. Foi construído um questionário, com o objetivo de 

recolher dados sociodemográficos dos sujeitos, tais como idade, sexo, grau de escolaridade, estado 

civil e profissão, assim como questões que permitissem aferir alguns critérios de 

inclusão/exclusão. Dirigida exclusivamente ao grupo clínico, foi elaborada uma secção para a 

recolha de dados relativos à condição clínica (LVM), questionando o participante quanto ao nível, 

extensão, duração, causa e consequências da LVM, assim como os tratamentos realizados e 

respetivos efeitos secundários.  

 

2.3. Procedimentos de Recolha de Dados 

O presente estudo foi aprovado pela Comissão de Ética da Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação da Universidade do Porto (Ref. 2018/12-6) e pela Comissão de Ética da 

Santa Casa de Misericórdia do Porto (P.I. Nº 003/2019), da qual o Hospital da Prelada faz parte. 

Estando este estudo integrado num projeto mais alargado em curso, parte da amostra clínica 

aqui analisada foi recolhida no ano letivo anterior. Na amostra recolhida em contexto hospitalar 

(n=6) foram esclarecidos os objetivos, duração estimada do questionário e questões éticas, sendo, 

posteriormente, fornecido o Consentimento Informado, que foi assinado pelos participantes. Os 

questionários foram preenchidos individualmente, sendo que sujeitos com dificuldades físicas 

eram auxiliados pela investigadora, recolhendo-se a assinatura de um familiar-testemunho como 

alternativa à assinatura do próprio. É ainda de referir que os participantes tinham a possibilidade 

de desistir do preenchimento do questionário quando desejassem. 

No processo de recolha online, através da plataforma da UP limesurvey, tanto para o grupo 

clínico (19 participantes) como para o grupo não clínico (28 participantes), foram, também, 

partilhadas informações relativas ao estudo e esclarecidas questões éticas na parte inicial do 

questionário, mantendo-se a possibilidade de desistência ao longo do mesmo. 
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Em termos éticos, o projeto seguiu os princípios éticos enunciados na Declaração de 

Helsínquia, considerando a participação voluntária, consentimento informado e esclarecido, 

confidencialidade e acesso aos dados. 

 

2.4. Procedimentos de Análise de Dados  

 Os dados foram introduzidos e analisados no programa informático IBM SPSS Statistics 

26 (Statistical Package for the Social Sciences, versão 26). Para a verificação do pressuposto da 

normalidade das variáveis foi realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov com correlação de 

Lilliefors, tendo sido rejeitado (p < .05; Lilliefors, 1967; Dallal & Wilkinson, 1986) numa subscala 

da personalidade (NEO-FFI 20- Amabilidade). Assegurados os valores de assimetria e curtose da 

distribuição nesta variável (|sk| < 3; |ku| < 7-10; Kline, 2005), é possível considerá-la uma 

distribuição normal, permitindo a utilização de testes paramétricos. A homogeneidade das 

variâncias, recorrendo ao teste de Levene, foi garantida (p > .05; Levene, 1960), com exceção de 

uma subscala da personalidade (NEO-FFI 20- Conscienciosidade). 

Foram realizadas analises descritivas para a caraterização das amostras e das variáveis em 

estudo. Foram realizados testes t de Student para amostras independentes, de modo a comparar o 

grupo clínico e o grupo não clínico nas variáveis dependentes em estudo. Como medida de 

tamanho de efeito, usou-se o d de Cohen, considerando os seguintes valores de referência (Cohen, 

1988): efeito pequeno (.20), efeito moderado (.50) e efeito grande (.80). Ao longo das análises 

efetuadas, considerou-se que valores de p inferiores a .05 eram indicativos de diferenças 

estatisticamente significativas. 

Com o objetivo de explorar a relação entre as variáveis dependentes em ambos os grupos 

e a sua relação com determinadas variáveis sociodemográficas e clínicas, recorreu-se ao 

Coeficiente de Correlação de Pearson (r), segundo as diretrizes de Cohen (1988): correlação fraca 

(r = .10 a .29), correlação moderada (r = .30 a .49) e correlação forte (r = .50 a 1.0).  
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3. Resultados 

3.1. Análise Comparativa entre grupo clínico e não clínico ao nível da IC Positiva, dimensão 

da Vinculação e Personalidade  

 

 Na tabela 1 são apresentados os resultados obtidos nos testes t para amostras 

independentes, permitindo interpretar as diferenças entre o grupo clínico e o grupo não clínico no 

que diz respeito aos valores médios das facetas da IC Positiva. Tal como é possível observar, não 

se verificam diferenças estatisticamente significativas na apreciação corporal, perceção da 

aceitação corporal pelo outros e valorização da funcionalidade entre os grupos. De salientar 

também que, nos dois grupos, os valores médios obtidos nas três facetas encontram-se acima do 

ponto médio da escala.  

 

 

  Tabela 1 

Diferenças ao nível da IC Positiva entre os grupos clínico e não clínico. 

 

 

Clínico 

(n=25) 

M (DP) 

Não Clínico 

(n=28) 

M (DP) 

t gl p d de Cohen’s 

BAS-2 3,88 (.70) 3.70 (.94) ,749 51 ,458 .22 

BAOS 3.73 (.78) 

(n=24) 
3.80 (.93) -,277 50 ,783 .08 

FAS 4.29 (.57) 

(n=23) 

 

4.28 (.52) ,107 49 ,915 .02 

Nota. n – Número de sujeitos; M – Média; DP – Desvio Padrão; BAS-2 – Body Appreciation Scale; BAOS – 

Body Acceptance by Others Scale; FAS – Functionality Appreciation Scale. 

 

 

 Os resultados relativos às diferenças entre os grupos ao nível da dimensão da vinculação e 

da personalidade são apresentados na tabela 2. No que diz respeito à dimensão da vinculação em 

estudo, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. Quanto 

à personalidade, os grupos demonstraram diferenças estatisticamente significativas ao nível do 

neuroticismo [t(47)=-2,627; p=,012], sendo que os sujeitos do grupo não clínico (M=2.09; 
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DP=.78) apresentam resultados mais elevados quando comparados com o grupo clínico (M= 1.55; 

DP=.61). Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos no que 

toca às restantes facetas da personalidade.   

 

 

  Tabela 2 

Diferenças ao nível da dimensão da vinculação e personalidade entre os grupos clínico e não clínico. 

 

 

Clínico 

(n=25) 

M (DP) 

Não Clínico 

(n=28) 

M (DP) 

t gl p* 
d de 

Cohen’s 

EVA- Ansiedade 2,19 (.76) 

(n=20) 

2,64 (.97) -1,738 46 ,089 .52 

NEO FFI 20- Neuroticismo 1,55 (.61) 

(n=21) 
2,09 (.78) -2,627 47 ,012 .77 

NEO FFI 20- Extroversão 2,51 (.70) 

(n=21) 

2,62 (.54) -,589 47 ,558 .18 

NEO FFI 20- Abertura à 

experiência 
2,15 (.70) 

(n=21) 

2,21 (.89) -,216 47 ,830 .07 

NEO FFI 20- Amabilidade 2,38 (.76) 

(n=21) 

2,51 (.64) -,639 47 ,526 .19 

NEO FFI 20- 

Conscienciosidade 
2,92 (.74) 

(n=21) 

2,98 (.48) -,35 31,96 ,726 .10 

Nota. n – Número de sujeitos; M – Média; DP – Desvio Padrão; NEO FFI 20- NEO-Five Factor Inventory; EVA- 

Escala de Vinculação do Adulto. 

* Os valores de p com significância estatística encontram-se a bold. 

 

3.2. Análise das relações entre IC Positiva, dimensão da Vinculação e Personalidade  

 Na tabela 3 são apresentados os resultados obtidos das correlações entre as facetas da IC 

Positiva (apreciação corporal, aceitação corporal pelos outros e funcionalidade corporal), a 

dimensão da vinculação e a personalidade para o grupo clínico.  

A apreciação corporal, avaliada através da BAS-2, correlaciona-se de forma negativa e 

estatisticamente significativa com o neuroticismo [r(21)=-,445; p=,043] e de forma positiva com 

a extroversão  [r(21)=,657; p=,001] e a conscienciosidade [r(21)=,600; p=,004]. Estas correlações, 
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que variam entre moderadas a fortes, sugerem que quanto mais positiva é a apreciação corporal 

dos indivíduos, mais elevados os seus níveis de extroversão e conscienciosidade, e mais baixos os 

níveis de neuroticismo. Já a funcionalidade corporal, avaliada através da FAS, correlacionou-se 

positiva e significativamente com a extroversão [r(21)=,574; p=,007], de forma forte, revelando 

que uma valorização mais positiva da funcionalidade está associada a níveis elevados de 

extroversão. 

 Verifica-se que as três facetas da IC positiva se correlacionam entre si positiva e 

estatisticamente, de forma forte, o que indica que quanto mais positiva é a apreciação corporal, 

mais elevados são os níveis de aceitação corporal pelos outros [r(24)=,666; p<,001] e de 

funcionalidade [r(23)=,565; p=,005], e que quanto maior é a aceitação corporal pelos outros mais 

elevados são os níveis de funcionalidade [r(23)= ,596; p=,003].  

Quanto à relação das variáveis da personalidade entre si, o neuroticismo está 

correlacionado negativa e estatisticamente com a extroversão [r(21)= -,542; p=,011] e, por sua 

vez, a extroversão correlaciona-se positiva e significativamente com a conscienciosidade [r(21)= 

,711; p<,001]. Estas correlações fortes indicam que níveis elevados de neuroticismo estão 

associados a níveis reduzidos de extroversão, e, por outro lado, níveis elevados de extroversão a 

níveis também elevados de conscienciosidade.  
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Tabela 3 

 

Correlações entre a IC positiva, personalidade e dimensão ansiedade da vinculação no grupo clínico.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. BAS- 2 -         

2. BAOS ,666** -        

3. FAS ,565** ,596** -       

4. NEO FFI 20 

Neuroticismo 
-,445* -,107 -,272 -      

5. NEO FFI 20 

Extroversão 
,657** ,165 ,574** -,542* -     

6. NEO FFI 20 

Abertura à 

experiência 

,407 ,114 -,011 -,393 ,394 -    

7. NEO FFI 20 

Amabilidade 
-,240 -,198 -,234 ,405 -,298 -,207 -   

8. NEO FFI 20 

Conscienciosidade 
,600** ,311 ,386 -,342 ,711** ,407 -,308 -  

9. EVA Ansiedade -,399 ,015 ,180 ,286 -,254 -,387 ,293 -,324 - 

Nota: BAS-2 – Body Appreciation Scale; BAOS – Body Acceptance by Others Scale; FAS – 

Functionality Appreciation Scale; NEO FFI 20 - NEO-Five Factor Inventor; EVA - Escala de Vinculação 

do Adulto. 

* Os valores de p com significância estatística encontram-se a bold. 

 

 

 

No grupo não clínico, é possível verificar na tabela 4 que a apreciação corporal 

correlacionou-se positiva e significativamente com a extroversão [r(28)=,432; p=,022] e 

negativamente com o neuroticismo [r(28)=-,766; p<,001]. À semelhança do grupo clínico, estas 

correlações moderadas e fortes, indicam que a apreciação corporal mais positiva está associada a 

níveis superiores de extroversão e inferiores de neuroticismo. A apreciação corporal correlaciona-

se, ainda, de forma forte, negativa e estatisticamente significativa com a ansiedade [r(28)=-,669; 
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p<,001], ou seja, níveis mais altos de apreciação corporal associam-se a uma menor ansiedade na 

relação com os outros. A funcionalidade corporal correlacionou-se negativa e significativamente 

com o neuroticismo [r(28)=-,410; p=,030]. Esta correlação moderada revela que quanto mais 

positiva é a valorização da funcionalidade, menores são os níveis de neuroticismo.  

É possível constatar que as facetas da IC positiva estão correlacionadas positiva e 

estatisticamente entre si, variando de moderadas a fortes. Assim, quanto maior é a apreciação 

corporal, maior é a aceitação corporal pelos outros [r(28)=,446; p=,017] e a funcionalidade 

[r(28)=,585; p=,001]. Da mesma forma, uma maior aceitação corporal pelos outros associa-se a 

maiores níveis de funcionalidade [r(28)= ,591; p=,001].  

 O neuroticismo correlacionou-se negativa e significativamente com a extroversão [r(28)= 

-,378; p=,048] e com a conscienciosidade [r(28)= -,462; p=,013]. À semelhança do grupo clínico, 

a extroversão correlacionou-se positiva e significativamente com a conscienciosidade [r(28)= 

,488; p=,008]. Estas correlações moderadas sugerem que indivíduos com níveis superiores de 

extroversão associam-se a maior conscienciosidade e menor neuroticismo, e que maior 

neuroticismo está associada a menor conscienciosidade.  

Verifica-se, por fim, a existência de uma correlação forte, positiva e significativa entre o 

neuroticismo e a dimensão ansiedade [r(28)=,664; p<,001], o que sugere que quanto mais elevados 

são os níveis de neuroticismo, mais elevada é a ansiedade na relação com os outros. 
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3.3. Análises adicionais 

 Adicionalmente, procurou-se perceber a relação entre as facetas da IC Positiva estudadas 

e determinadas características sociodemográficas e clínicas no grupo de indivíduos com LVM – 

idade, IMC, duração da lesão e nível da lesão. 

Ao nível das correlações, cujos resultados são apresentados na tabela 5, apenas o IMC se 

correlacionou de forma negativa, significativa e forte com a apreciação corporal [r(24)=-,535; 

Tabela 4 

 

Correlações entre a IC positiva, personalidade e dimensão ansiedade da vinculação no grupo não clínico. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. BAS- 2 -         

2. BAOS ,446* -        

3. FAS ,585** ,591** -       

4. NEO FFI 20 

Neuroticismo 
-,766** -,199 -,410* -      

5. NEO FFI 20 

Extroversão 
,432* ,210 ,164 -,378* -     

6. NEO FFI 20 

Abertura à 

experiência 

,110 ,343 ,215 ,059 -,183 -    

7. NEO FFI 20 

Amabilidade 
,118 ,299 ,220 -,213 ,318 ,175 -   

8. NEO FFI 20 

Conscienciosidade 
,327 ,050 ,169 -,462* ,488** -,342 ,182 -  

9. EVA Ansiedade -,669** ,030 -,140 ,664** -,282 ,132 ,100 -,323 - 

Nota: BAS-2 – Body Appreciation Scale; BAOS – Body Acceptance by Others Scale; FAS – Functionality 

Appreciation Scale; NEO FFI 20 - NEO-Five Factor Inventor; EVA - Escala de Vinculação do Adulto. 

* Os valores de p com significância estatística encontram-se a bold. 
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p=,007], o que sugere que a apreciação do corpo mais positiva está associada a valores inferiores 

de IMC.  

 

Tabela 5 

Correlações (r) entre a IC Positiva, idade, duração da lesão e IMC no grupo clínico. 

  

Idade 

 

Duração da lesão 

 

IMC 

BAS-2 ,058 ,037 -,535** 

BAOS -,118 ,124 -,232 

FAS -,175 ,323 -,252 

Nota: BAS-2 – Body Appreciation Scale; BAOS – Body Acceptance by Others Scale; FAS – Functionality 

Appreciation Scale. 

* Os valores de p com significância estatística encontram-se a bold. 

 

 

 Relativamente ao nível da lesão, como se observa na tabela 6, não há diferenças 

significativas entre indivíduos tetraplégicos e paraplégicos nas facetas da IC positiva analisadas.  

 

 

Tabela 6 

Diferenças ao nível da IC Positiva entre o nível da lesão. 

 

 

Tetraplegia 

(n=7) 

M (DP) 

Paraplegia 

(n=18) 

M (DP) 

t gl p d de Cohen’s 

BAS-2 4.07(.69) 3.80 (.71) ,865 23 ,458 .39 

BAOS 4.10 (.39) 

 

3.58 (.86) 

(n=17) 

1,522 22 ,783 .78 

FAS 4.41 (.59) 

 

4.24 (.57) 

(n=16) 

,641 21 ,915 .29 

Nota. n – Número de sujeitos; M – Média; DP – Desvio Padrão; BAS-2 – Body Appreciation Scale; BAOS – 

Body Acceptance by Others Scale; FAS – Functionality Appreciation Scale. 
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Discussão 

O presente estudo teve como objetivo principal estudar a IC positiva numa amostra de 

pessoas com LVM, através das facetas da apreciação corporal, aceitação do corpo pelos outros e 

funcionalidade corporal. Para tal, pretendeu-se analisar a relação entre estas facetas e algumas 

variáveis psicológicas (vinculação e personalidade), sociodemográficas e clínicas. Para uma 

melhor compreensão dos resultados, estes foram comparados com um grupo de indivíduos 

saudáveis, como forma de explorar as diferenças entre os grupos.  

 No que diz respeito às facetas da IC positiva, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre o grupo clínico e não clínico, o que confirma a hipótese 

inicialmente formulada. Em ambos os grupos, os participantes apresentaram, em média, valores 

superiores ao ponto médio de cada escala, indicando uma avaliação positiva da IC. Este resultado 

é corroborado por estudos que relataram níveis semelhantes nas facetas da IC positiva estudadas 

nesta população clínica comparativamente aos da população em geral (Bassett & Martin Ginis, 

2009; Silva, 2019). Também Bailey e colaboradores (2015) sugerem a universalidade da IC 

positiva, dada a consistência nas características da IC positiva em indivíduos com LVM 

comparativamente a pesquisas anteriores. Este resultado parece indicar que pessoas com LVM são 

capazes de aceitar, apreciar e respeitar o corpo, e, na semelhança do que acontece com outras 

populações clínicas, ultrapassar aspetos que não podem ser alterados e valorizar o que o corpo é 

capaz de fazer. No estudo da IC positiva nesta população clínica, foram identificadas algumas 

características específicas, como a resiliência, melhorias na funcionalidade e independência, 

capacidade de gerir efeitos secundários e minimizar a dor (Bailey et al., 2015), que podem ter um 

papel fundamental no desenvolvimento/manutenção da IC positiva. É, ainda, de referir que, na 

presente amostra, os participantes têm a lesão, em média, há 12 anos. O que poderá ser mais um 

fator que contribui para o desenvolvimento de uma IC positiva, já que a literatura aponta a duração 

da lesão/incapacidade física como um fator importante para o processo de adaptação, aceitação do 

corpo e satisfação com a aparência e funcionalidade (Bassett & Martin Ginis, 2009; Bassett et al., 

2009; Taleporos & McCabe, 2002). Consistente com estes resultados, o período de reabilitação, 

imediatamente posterior à lesão, é descrito como uma das experiências mais negativas de IC 

(Bailey, et al., 2015). Neste sentido, poderia ser interessante em estudos futuros comparar 

indivíduos em fases diferentes do seu processo de reabilitação física relativamente à forma como 

vivenciam o seu corpo. 
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No que diz respeito à vinculação, nesta amostra apenas foi possível analisar a dimensão da 

ansiedade, devido a problemas de consistências interna das restantes subescalas. A ausência de 

diferenças entre os grupos clínico e não clínico na dimensão ansiedade, vai ao encontro da 

literatura que não encontrou diferenças significativas na vinculação entre indivíduos saudáveis e 

indivíduos com doença crónica/incapacidades físicas (Huebner et al.,1999; Hwang et al., 2009). 

Tendo em conta a dimensão analisada e, contrariamente a autores que defendem a existência de 

níveis mais elevados do estilo de vinculação inseguro nesta população (Howe, 2006), estes 

resultados indicam que a incapacidade física não tem necessariamente um efeito prejudicial nas 

relações estabelecidas com figuras significativas (Hwang et al., 2007). De facto, o estilo de 

vinculação predominante interfere na forma como as informações provenientes de figuras 

significativas são interpretadas (Bem-Ari & Lavee, 2005), daí poder ser considerado como um 

fator de risco/proteção no desenvolvimento de sintomatologia depressiva e ansiosa em pessoas 

com deficiência (Kumpfer, 1999; Snyder, 2000). No entanto, apesar da ausência de diferenças 

estatisticamente significativas nesta dimensão, o tamanho de efeito é moderado, o que 

eventualmente pode sugerir que, numa amostra maior, as diferenças entre os grupos possam 

revelar-se significativas, com o grupo de indivíduos saudáveis a apresentar valores superiores de 

ansiedade nas relações. Algo a explorar em estudos futuros. 

Relativamente à personalidade, os grupos apenas diferiram entre si no neuroticismo, com 

o grupo não clínico a apresentar níveis mais elevados. Estes resultados seriam congruentes com a 

possibilidade de o grupo não clínico apresentar níveis superiores de ansiedade nas relações, já que 

sujeitos neuróticos foram associados a estados emocionais mais negativos, maior sensibilidade à 

rejeição e maior insegurança e ansiedade (e.g. Benford & Swami, 2014; John & Srivastava, 1999; 

Swami et al., 2013). A amostra LVM não apresentou níveis superiores de neuroticismo, o que é 

consistente com outros estudos (Berry et al., 2007; Rohe & Krause, 1999). Alguns autores 

evidenciam um aumento dos níveis de depressão como reações emocionais mais comuns após a 

lesão (Saunders, Krause & Focht, 2012), possivelmente como resposta à nova realidade com que 

se confrontam, semelhante a um processo de luto. Posteriormente, as emoções negativas, 

nomeadamente impotência e medo, tendem a diminuir e podem surgir emoções positivas, como 

gratidão e aceitação (Amaral, 2009), indo ao encontro dos níveis inferiores de sintomatologia 

depressiva em indivíduos com mais anos após lesão (Woolrich Kennedy & Tasiemski, 2006), o 

que poderá também, em parte, explicar os resultados obtidos. De facto, as pessoas com LVM 
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possuem a mesma capacidade de permanecer psicologicamente saudáveis, comparativamente a 

sujeitos que recuperam a função física após outros eventos traumáticos (White et al., 2008). Este 

resultado parece evidenciar o papel da resiliência nas pessoas com LVM, qualidade que lhes 

permite lidar com as adversidades decorrentes da lesão (Bonanno, 2004). Bailey e colaboradores 

(2015) relatam que os participantes que aceitaram a LVM e o corpo tiveram mais facilidade em 

enfrentar os obstáculos, por vezes, diários, o que vai ao encontro de Berry e colaboradores (2017), 

que apontam o protótipo de personalidade resiliente como o que apresenta melhor ajustamento.  

Quanto às análises das correlações, verificou-se, em ambos os grupos, que uma menor 

apreciação corporal relaciona-se com níveis mais elevados de neuroticismo, o que é corroborado 

pela literatura (Swami et al., 2008b). Para além de o neuroticismo ter uma associação positiva com 

a IC negativa (e.g., Davis et al., 2004), é relatado um efeito corrosivo nas variáveis associadas à 

IC positiva (e.g., Davis, Dionne, et al., 1996). Sujeitos com níveis elevados nesta faceta da 

personalidade, tendem a estar menos satisfeitos com o corpo e mais preocupados com o peso (Allen 

& Celestino, 2017; Kvalem et al., 2006). A presença de afetividade negativa e insegurança social 

(Kvalem et al., 2006), pode levar a uma maior dificuldade na capacidade de filtrar informação que 

ameace a autoestima, o que contribui para que desenvolvam opiniões menos positivas acerca do 

corpo (Swami et al. 2013). Por outro lado, a apreciação corporal mais positiva foi associada a 

níveis superiores de extroversão, o que também é consistente com a literatura (Benford & Swami, 

2014; Swami et al. 2008b, 2013). Indivíduos mais extrovertidos tendem a fazer uma avaliação da 

aparência mais positiva (Kvalem et al., 2006; Allen & Celestino, 2017), experienciam emoções 

mais positivas (Steel et al., 2008) e são menos vulneráveis a fatores socioculturais que contribuem 

para uma IC negativa (Allen & Walter, 2016). Assim, podem apreciar o corpo de forma mais 

positiva e demonstrá-lo através da aceitação, respeito e proteção do corpo (Benford & Swami, 

2014). Especificamente no grupo de sujeitos com LVM, a apreciação do corpo mais positiva foi 

associada a pontuações mais elevadas de conscienciosidade, tal como os resultados encontrados 

no estudo de Swami e colaboradores (2013). Apesar de não ser consensual na literatura, indivíduos 

mais conscienciosos foram associados positivamente com a satisfação com o corpo e avaliação da 

aparência (Allen & Celestino, 2017) e negativamente com a IC negativa (Allen & Walter, 2016). 

Segundo Berry e colaboradores (2007), indivíduos com LVM menos conscienciosos estão 

associados a uma pior adaptação e a uma resolução de problemas ineficaz, principalmente quando 

combinado com tendência para a internalização de problemas. Relativamente à faceta da 
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funcionalidade corporal, observou-se, no grupo clínico, que uma maior apreciação da 

funcionalidade está associada a níveis mais altos de extroversão. A alimentação intuitiva, a 

gratidão, a autoestima e a satisfação com a vida foram variáveis positivamente associadas à 

valorização da funcionalidade do corpo (Alleva et al., 2017), características estas que parecem 

estar presentes em sujeitos extrovertidos. Após um evento traumático como a LVM, alguns sujeitos 

evidenciam o sentimento de gratidão perante o que o corpo consegue fazer, a importância de 

apreciar as funções que recuperaram após a lesão e os pequenos ganhos que permitem aumentar a 

independência, assumindo um foco nas forças e não nas fraquezas (Bailey et al., 2015). Além disto, 

a positividade interna, expressa numa atitude positiva, otimista e em comportamentos adaptativos 

de autocuidado (Tylka, 2011), poderá ser essencial no processo de adaptação à condição clínica e 

no modo como as pessoas se percecionam além das incapacidades físicas. Já no grupo não clínico, 

a correlação negativa entre esta faceta da IC positiva e o neuroticismo, é concordante com outros 

estudos que relatam uma associação entre maior apreciação da funcionalidade e níveis inferiores 

de sintomatologia depressiva e ansiosa (Alleva et al. 2017).  

Desta forma, tendo em conta as correlações obtidas entre as facetas da IC positiva e as 

facetas da personalidade, a segunda hipótese é confirmada. É ainda de referir que os resultados 

obtidos vão ao encontro de autores que consideram o neuroticismo, extroversão e 

conscienciosidade como as facetas da personalidade que mais se relacionam com a IC (Allen & 

Walter, 2016; Roberts & Good, 2010) 

No que diz respeito à vinculação, a dimensão da ansiedade nas relações de vinculação 

relacionou-se negativamente com a apreciação corporal, mas apenas no grupo não clínico, o que 

permite confirmar parcialmente a terceira hipótese formulada. O resultado encontrado é 

consistente com autores que associaram níveis superiores de apreciação do corpo com níveis mais 

baixos de vinculação ansiosa (Van den Brink, Smeets, Hessen & Woertman, 2015). Nos estilos de 

vinculação caracterizados por elevados níveis de ansiedade, há uma necessidade de validação 

externa e um foco excessivo no alcance da “perfeição” para que se sintam amados e aceites pelos 

outros (Wei, Heppner, Russell & Young, 2006; Wilson et al 2013), fazendo com que estejam mais 

atentos à aparência, dado ser, muitas vezes, valorizada socialmente (Cash & Fleming, 2004; 

McKinley & Randa, 2005). Sujeitos que experienciam maior ansiedade nas suas relações, têm sido 

associados a uma maior preocupação com o corpo (Broberg et al., 2001; Hardit & Hannum, 2012; 

Suldo & Sandberg, 2000; Ward et al., 2000) e maior vulnerabilidade na interpretação de 
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comentários relacionados ao corpo de forma negativa, o que resulta numa avaliação negativa e 

menor satisfação com o corpo (Amianto, Martini, Spalatro, Abbate Daga & Fassino, 2017; Cash 

et al., 2004; Van den Brink et al., 2015). Torna-se, assim, importante a promoção de um estilo de 

vinculação segura como forma de evitar a internalização de ideais culturais negativos (Cash et al., 

2004). Com base na literatura mencionada, entende-se os resultados encontrados no grupo não 

clínico como expectáveis. No entanto, no grupo com LVM, a IC positiva não se correlacionou com 

a dimensão da vinculação. A ausência desta correlação no grupo clínico poderá dever-se a outros 

fatores que funcionam como mediadores da relação entre a IC positiva e a ansiedade na vinculação, 

e que seria pertinente explorar em estudos futuros. Segundo a literatura, o suporte social assume 

um papel essencial na adaptação e surge como facilitador no desenvolvimento da resiliência em 

indivíduos com LVM (Angel, Kirkevold & Pedersen, 201; Bailey et al., 2015; Murphy, O’Hare & 

Wallis, 2010; Murta & Guimarães, 2007; White et al., 2010). O suporte social assenta na qualidade 

das relações que o individuo estabelece com várias estruturas, dentro das quais enquadra-se 

naturalmente as relações de maior proximidade e intimidade. Neste sentido, a importância do apoio 

social para as pessoas que vivem com uma condição física incapacitante revela ser um forte 

preditor da sua qualidade de vida e bem-estar psicológico (Ferreira & Guerra, 2014; Post, Ros & 

Schrijvers, 1999). Facilitado pelo suporte social e aceitação da LVM, a capacidade de ser resiliente 

leva ao foco na recuperação da funcionalidade, o que contribui para alcançar maior independência 

(Bailey et al., 2015). Assim, as pessoas podem aprender a ver os desafios decorrentes da diferença 

visível como uma experiência positiva e a valorizar características pessoais, que não dependem de 

variáveis externas (Feragen, 2012). Também os recursos financeiros podem assumir um papel 

importante na relação entre estas variáveis, já que as dificuldades económicas são mencionadas 

como obstáculos presentes nesta condição clínica, na medida em que condicionam o acesso a 

recursos essenciais no processo de adaptação, afetando consequentemente a qualidade de vida e as 

relações interpessoais dos indivíduos (Babamohamadi, Negarandeh & Dehghan-Nayeri, 2011).  

 Focando nas análises adicionais efetuadas, particularmente no grupo clínico, verificou-se 

a ausência de correlações significativas entre a idade e as facetas da IC positiva. Este resultado é 

concordante com alguns estudos (e.g., Alleva et al., 2017; Swami, Weis, Barron & Furnham, 2017) 

que sugerem que a idade pode não ser um correlato forte da IC positiva. Contudo, a literatura não 

é consensual, uma vez que alguns estudos verificaram a existência de uma associação positiva 

entre as duas variáveis (Atari, 2016; Swami, Tran, Tieger & Voracek, 2015; Tiggemann & 
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McCourt, 2013), embora de efeito pequeno/moderado, indicando que à medida que a idade 

aumenta, especificamente nas mulheres, há uma tendência a sentir maior gratidão pela saúde e 

funcionalidade e menos propensão a considerar a aparência física como fator central na autoestima 

(Tiggemann & Lynch, 2001). Por outro lado, outros estudos verificaram que a apreciação corporal 

diminuiu ligeiramente com a idade (Swami et al., 2008b), ao passo que Swami, Weis e 

colaboradores (2017), tal como no nosso estudo, não encontraram uma relação significativa entre 

a apreciação corporal e a idade.  

Já o IMC apresentou uma associação negativa com a apreciação corporal, o que é 

corroborado por estudos que relataram uma relação inversa entre estas variáveis (e.g., Tylka & 

Wood-Barcalow, 2015a; Swami. Weis et al. 2017). No entanto, a literatura não é unanime, não 

sendo clara, para alguns autores, a relação entre o IMC e apreciação corporal para homens e 

mulheres (e.g., Lemoine et al., 2018; Swami, García & Barron, 2017). De facto, alguns estudos 

relatam a ausência de correlações significativas (e.g., Swami et al., 2008; Swami, Mada & Tovée, 

2012), enquanto que outros mostram que o IMC correlaciona-se negativamente com a apreciação 

corporal apenas em mulheres (Swami, Stieger, Haubner & Voracek, 2008). No sentido de 

esclarecer as inconsistências encontradas na literatura, He, Sun, Lin & Fan (2020) realizaram uma 

meta-análise, cujas conclusões vão ao encontro dos nossos resultados, sugerindo que a associação 

é negativa, sendo fraca entre os homens e ligeiramente superior entre as mulheres. Tal indica que 

um maior IMC está associado a uma menor apreciação do corpo, o que pode estar relacionado com 

o ideal cultural de magreza e consistente com a idealização de diferentes tamanhos de corpo em 

homens e mulheres: as mulheres idealizam um tipo de corpo magro e os homens um tipo de corpo 

musculoso (Grogan, 2016). No que toca às restantes facetas da IC positiva estudadas, Alleva e 

colaboradores (2017) também não encontraram associações significativas entre a apreciação da 

funcionalidade e o IMC. Por outro lado, contrariamente aos nossos resultados, a aceitação do corpo 

pelos outros tem sido negativamente associada com o IMC (Swami, Weis et al. 2017). Na 

semelhança do que acontece em indivíduos com excesso de peso, cuja limitação física, tanto na 

escolha como na prática de exercício físico, pode explicar o porquê do IMC elevado poder levar a 

menor apreciação do corpo (He et al., 2020), também os indivíduos com LVM mencionam, 

frequentemente, como consequência da lesão, a perda de massa muscular e o aumento de peso, 

nomeadamente na zona abdominal, o que poderá constituir um obstáculo à mobilidade das funções 

que mantêm (e.g. movimentos de transferência) e estar presente um sentimento de frustração com 
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o corpo, levando a uma menor apreciação do mesmo. A estigmatização a que estes indivíduos 

estão, por vezes, sujeitos em diversos contextos, poderá levar a uma desvalorização de si próprio 

e, consequentemente, mais obstáculos para a valorização do corpo.  

Por fim, no que toca às características clínicas, a duração da lesão não mostrou estar 

associada significativamente com a IC positiva, o que não é consistente com estudos que relataram 

níveis mais elevados de satisfação com aparência e funcionalidade em homens e mulheres com 

mais anos pós lesão, demonstrando que certos aspetos da IC podem melhorar à medida que os 

sujeitos se adaptam à LVM (Bailey et al., 2015; Bassett et al., 2009; Bassett & Martin Ginis, 2009; 

Taleporos & McCabe, 2002). O resultado encontrado no presente estudo pode estar relacionado 

com a média de duração da lesão na amostra recolhida, sendo esta bastante alta, com 50% da 

amostra acima dos 7 anos. Neste sentido, seria interessante analisar a relação entre estas variáveis 

ao longo do tempo, num estudo longitudinal que permitisse comparar, por exemplo, a fase inicial 

e posterior da reabilitação. Da mesma forma, quando analisadas as diferenças em termos da IC 

positiva consoante o nível da lesão, também não foram encontradas diferenças significativas, o 

que é inconsistente com a literatura que indica que indivíduos tetraplégicos apresentam níveis mais 

elevados de insatisfação corporal (Taleporos & McCabe, 2005) e valores menos positivos ao nível 

do sentido de vida e da qualidade de vida (Ferreira, 2012). Apesar disso, os nossos resultados 

parecem confirmar a perspetiva de que a IC positiva vai além das características da apreciação da 

aparência física e que o efeito da diferença visível está mais dependente de fatores psicológicos do 

que físicos (Tiggemann, 2015). No entanto, é preciso ter em conta o facto de, no presente estudo, 

os grupos serem muito pequenos e desequilibrados no número de sujeitos, o que condiciona estas 

análises. 
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Conclusão 

 

O presente estudo permitiu concluir que, ao nível da IC positiva, não se verificaram 

diferenças estatisticamente significativas entre o grupo de pessoas com LVM e o grupo de pessoas 

saudáveis, ambos avaliando a IC positivamente. No que diz respeito à vinculação, não se 

verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. Já na personalidade, o grupo 

de sujeitos com LVM apresentou níveis inferiores de neuroticismo. Foi possível verificar a 

associação negativa entre a IC positiva e o neuroticismo, e positiva com a extroversão e a 

conscienciosidade.  

Os resultados encontrados neste estudo, para além de contribuírem para uma melhor 

compreensão do constructo da IC Positiva, podem também ser contributos importantes na 

intervenção clínica com as pessoas com LVM. 

É de salientar a importância de estudar e promover uma IC positiva, uma vez que reduzir 

os níveis de IC negativa, como já foi referido, não é suficiente. E neste sentido, alguns autores têm 

estudado estratégias de desenvolver uma IC positiva, nomeadamente através da promoção de 

competências para proteger a IC de ideais irrealistas de aparência (Steiner-Adair & Sjostrom, 

2006) ou através de atividades em que os sujeitos são estimulados a falar ou escrever positivamente 

acerca do corpo, nomeadamente qualidades físicas, emocionais, intelectuais e sociais (Becker & 

Stice, 2011; Stice & Presnell, 2007). Estimular os sujeitos a valorizar, respeitar e aceitar o corpo 

parece ser particularmente relevante para populações que têm um elevado nível de estigmatização 

associado, como é o caso das LVM. São relatados os benefícios de promover o contacto entre 

indivíduos com LVM que tenham uma IC positiva com sujeitos inseridos na reabilitação, como 

forma de facilitar a aceitação (Bailey et al. 2015). É fundamental fornecer ferramentas para o 

desenvolvimento de uma relação positiva com o corpo, trabalhar medos, desconstruir preconceitos 

associados à condição física e desenvolver estratégias de coping para lidar com adversidades 

decorrentes da lesão. Devem, ainda, ser delineadas intervenções junto de indivíduos com níveis 

mais elevados de neuroticismo, assim como com pessoas que evidenciem características 

associadas a um estilo de vinculação inseguro, dada a associação negativa destas variáveis com a 

IC positiva e o risco associado de um ajustamento psicossocial mais pobre. Assim, a intervenção 

poderá passar por promover e fortalecer a rede de suporte social, envolvendo as figuras 
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significativas, trabalhar a expressão e a regulação emocional e estimular a resiliência junto desta 

população clínica.   

Apesar do importante contributo deste estudo no âmbito da IC positiva nas pessoas com 

LVM, é de referir a existência de algumas limitações. Primeiramente, o reduzido tamanho da 

amostra que condiciona a generalização dos resultados. Também a recolha online poderá ter 

dificultado a compreensão de algumas questões das escalas, que, presencialmente, teriam sido 

esclarecidas. A extensão do protocolo poderá ter influenciado as respostas obtidas, devido a fatores 

como a diminuição de atenção e motivação, o que levou a algumas desistências e, 

consequentemente, a diminuição do número total de respostas dos participantes. Uma outra 

limitação está relacionada com a desejabilidade social, dada a tendência em responder de forma 

mais positiva em relação ao corpo. Além disto, é possível que haja, também, uma maior 

predisposição em obter respostas por parte de sujeitos que percecionem o seu corpo de forma mais 

positiva e, por isso, estejam mais dispostos em participar. É de salientar a limitação associada ao 

questionário que avaliou a vinculação, EVA, já que não foi possível analisar a escala completa, 

devido a problemas de consistências interna em duas dimensões, condicionando, assim, as análises 

efetuadas. Também o NEO FFI 20, que pretende avaliar características estruturais a partir de 

apenas 20 itens, revela-se uma análise algo superficial da personalidade.  

Sugere-se, em estudos futuros, a replicação deste estudo numa amostra mais extensa e o 

uso de uma metodologia qualitativa/mista, como forma de obter informação em maior 

profundidade acerca das experiências de IC positiva nesta população específica e melhor 

compreender a relação entre as variáveis em estudo. A inclusão de diferentes facetas irá, também, 

possibilitar uma visão amplificada do modo como os sujeitos com LVM se relacionam com o 

corpo. Numa perspetiva longitudinal, poderá ser interessante explorar as experiências da IC 

positiva consoante a fase de reabilitação, tal como já foi referido anteriormente. Um maior controlo 

da variável duração da lesão e a obtenção de grupos equitativos em termos de nível de lesão, poderá 

permitir análises interessantes mais rigorosas. 

Em suma, tendo em conta o contributo importante deste estudo no âmbito da IC positiva 

na população com LVM, dada a escassez da literatura, espera-se que incite o levantamento de 

novas questões e o desenvolvimento de futuras investigações científicas nesta área.  

 

 



35 

Referências bibliográficas 

Allen, M. S., & Walter, E. E. (2016). Personality and body image: A systematic review. Body 

image, 19, 79-88. doi: 10.1016/j.bodyim.2016.08.012 

Allen, M. S., & Celestino, S. (2017). Body image mediates an association between personality and 

mental health. Australian Journal of Psychology, 70(2), 179–185. doi: 10.1111/ajpy.12178 

Alleva, J., Tylka, T., & Kroon Van Diest, A. (2017). The Functionality Appreciation Scale (FAS): 

Development and psychometric evaluation in U.S. community women and men. Body 

Image, 23, 28-44. doi: 10.1016/j.bodyim.2017.07.008 

Amaral, M. T. M. P. (2009). Encontrar um novo sentido da vida: um estudo explicativo da 

adaptação após a lesão medular. Revista Escola de Enfermagem USP, 43(3), 573- 580. doi: 

10.1590/S0080-62342009000300011  

Amianto, F., Martini, M., Spalatro, A., Abbate Daga, G., & Fassino, S. (2017). Body Image 

Development within the Family: Attachment Dynamics and Parental Attitudes in Cross-

Sectional and Longitudinal Studies. Acta Psychopathologica, 3(4). doi: 10.4172/2469-

6676.100122 

Andrew, R., Tiggemann, M., & Clark, L. (2014). Positive body image and young women’s health: 

Implications for sun protection, cancer screening, weight loss and alcohol consumption 

behaviours. Journal of Health Psychology, 1–12. doi: 10.1177/1359105314520814 

Angel, S., Kirkevold, M., & Pedersen, B. D. (2011). Rehabilitation after spinal cord injury and the 

influence of the professional’s support (or lack thereof). Journal of Clinical Nursing, 

20(11-12), 1713–1722. doi: 10.1111/j.1365-2702.2010.03396.x 

Armstrong, J., & Roth, D. M. (1989). Attachment and separation difficulties in eating disorders: 

A preliminary investigation. International Journal of Eating Disorders, 8, 141-155. doi: 

10.1002/1098-108X(198903)8:2<141::AID-EAT2260080203>3.0.CO;2-E 

Arzy, S., Overney, L. S., Landis, T., & Blanke, O. (2006). Neural mechanisms of embodiment: 

Asomatognosia due to premotor cortex damage. Archives of Neurology, 63, 1022–1025. 

doi: 10.1001/archneur.63.7.1022 

Asendorpf, J. B., Borkenau, P., Ostendorf, F., & van Aken, M. A. G. (2001). Carving personality 

at its joints: Confirmation of three replicable personality prototypes for both children and 

adults. European Journal of Personality, 15(3), 169–198. doi:10.1002/per.408 

https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2016.08.012
https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2010.03396.x
https://doi.org/10.1002/1098-108X(198903)8:2%3C141::AID-EAT2260080203%3E3.0.CO;2-E
https://doi.org/10.1001/archneur.63.7.1022


36 

Atari, M. (2016). Factor structure and psychometric properties of the Body Appreciation Scale-2 

in Iran. Body Image, 18, 1-4. doi: 10.1016/j.bodyim.2016.04.006 

Augustus-Horvath, C. L., & Tylka, T. L. (2011). The acceptance model of intuitive eating: A 

comparison of women in emerging adulthood, early adulthood, and middle adulthood. 

Journal of Counseling Psychology, 58(1),110-125. doi: 10.1037/a0022129  

Avalos, L., Tylka, T. L., & Wood-Barcalow, N. (2005). The Body Appreciation Scale: 

Development and psychometric evaluation. Body Image, 2, 285–297. doi: 

10.1016/j.bodyim.2005.06.002 

Avalos, L. C., & Tylka, T. L. (2006). Exploring a model of intuitive eating with college women. 

Journal of Counseling Psychology, 53, 486–497. doi: 10.1037/0022-1067.53.4.486  

Babamohamadi, H., Negarandeh, R., & Dehghan-Nayeri, N. (2011). Barriers to and facilitators of 

coping with spinal cord injury for Iranian patients: A qualitative study. Nursing & Health 

Sciences, 13(2), 207–215. doi: 10.1111/j.1442-2018.2011.00602.x 

Bailey, K. A., Gammage, K. L., van Ingen, C., & Ditor, D. S. (2015). “It’s all about acceptance”: 

A qualitative study exploring a model of positive body image for people with spinal cord 

injury. Body Image, 15, 24–34. doi: 10.1016/j.bodyim.2015.04.010 

Bampi, L. N. S., Guilhem, D., & Lima, D. D. (2008). Qualidade de vida em pessoas com lesão 

medular traumática: um estudo com o WHOQOL-BREF. Revista Brasileira de 

Epidemiologia, 11(1), 67-77. doi: 10.1590/S1415-790X2008000100006 

Barbosa, M. R., Matos, P. M., & Costa, M. E. (2011). As relações de vinculação e a imagem 

corporal: Exploração de um modelo. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 27(3), 273-282. doi: 

10.1590/S0102-37722011000300002 

Barbosa, R., Vieira, F. M., Brandão, M. P., Meneses, L., Fernandes, R., & Torres, S. (2018, junho). 

Measurement of positive body image’s facets: Psychometric properties of the BESAA and 

BAOS in Portuguese adolescents and adults. Poster presented at the Appearance Matters 8 

Conference, 12-14 june, Bath, UK. 

Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment style among young adults: A test of a 

four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 226–244. doi: 

10.1037/0022-3514.61.2. 226. 

https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2016.04.006
http://dx.doi.org/10.1037/a0022129
https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2005.06.002
http://dx.doi.org/10.1037/0022-1067.53.4.486
https://doi.org/10.1111/j.1442-2018.2011.00602.x
https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2015.04.010
https://doi.org/10.1590/S1415-790X2008000100006


37 

Bassett, R. L., & Martin Ginis, K. A. (2009). More than looking good: Impact on quality of life 

moderates the relationship between functional body image and physical activity in men 

with spinal cord injury. Spinal Cord, 47(3), 252–256. doi: 10.1038/sc.2008.114 

Bassett, R. L., Martin Ginis, K. A., & Buchholz, A. C.; SHAPE SCI Research Group. (2009). A 

pilot study examining correlates of body image among women living with spinal cord 

injury. Spinal Cord, 47(6), 496–498. doi: 10.1038/sc.2008.174 

Becker, C. B., & Stice, E. (2011). Succeed body image programme manual. New York: Oxford 

University Press. 

Ben-Ari, A., & Lavee, Y. (2005). Dyadic Characteristics of Individual Attributes: Attachment, 

Neuroticism, and Their Relation to Marital Quality and Closeness. American Journal of 

Orthopsychiatry, 75(4), 621–631. doi: 10.1037/0002-9432.75.4.621 

Benford, K., & Swami, V. (2014). Body image and personality among British men: Associations 

between the Big Five personality domains, drive for muscularity, and body appreciation. 

Body Image, 11(4), 454–457. doi: 10.1016/j.bodyim.2014.07.004 

Berry, J. W., Elliott, T. R., & Rivera, P. (2007). Resilient, Undercontrolled, and Overcontrolled 

Personality Prototypes Among Persons With Spinal Cord Injury. Journal of Personality 

Assessment, 89(3), 292–302. doi: 10.1080/00223890701629813 

Bertoquini, V., & Pais Ribeiro, J. L. (2006) Estudo de formas muito reduzidas do Modelo dos 

Cinco Fatores da Personalidade. Psychologica, 43, 193-210. 

Bonanno, G. A. (2004). Loss, trauma, and human resilience: Have we underestimated the human 

capacity to thrive after extremely aversive events? American Psychologist, 59, 20–28. doi: 

10.1037/0003-066X.59.1.20 

Borges, A. M. F., Brignol, P., Schoeller, S. D., & Bonetti, A. (2012). Perceção das pessoas com 

lesão medular sobre a sua condição. Revista Gaúcha de Enfermagem, 33(3), 119-125. doi: 

10.1590/S1983-14472012000300016 

Bowlby, J. (1979). The making and breaking of affectional bonds. London: Routledge.  

Bowlby, J. (1988). Developmental psychiatry comes of age. American Journal of Psychiatry, 145, 

1-10. doi: 10.1176/ajp.145.1.1 

Brito, M. A. G. M., Bachion, M. M, & Souza, J. T. (2008). Diagnósticos de enfermagem de maior 

ocorrência em pessoas com lesão medular no contexto do atendimento ambulatorial 

https://doi.org/10.1038/sc.2008.114
https://doi.org/10.1038/sc.2008.174
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0002-9432.75.4.621
https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2014.07.004
https://doi.org/10.1080/00223890701629813
https://doi.org/10.1037/0003-066X.59.1.20
https://doi.org/10.1590/S1983-14472012000300016
https://psycnet.apa.org/doi/10.1176/ajp.145.1.1


38 

mediante abordagem baseada no modelo de Orem. Revista Eletrónica de Enfermagem, 10, 

13-28. doi: 10.5216/ree.v10i1.7573 

Broberg, A. G., Hjalmers, I., & Nevonen, L. (2001). Eating disorders, attachment and interpersonal 

difficulties: A comparison between 18- to 24-year-old patients and normal 

controls. European Eating Disorders Review, 9(6), 381–396. doi: 10.1002/erv.421 

Burns, S. M., Hough, S., Boyd, B. L., & Hill, J. (2010). Men’s adjustment to spinal cord injury: 

The unique contribution of conformity to masculine gender norms. American Journal of 

Men’s Health, 4, 157–166. doi: 10.1177/1557988309332690 

Canavarro, M. C. (1997). Relações afectivas ao longo do ciclo de vida e saúde mental. Dissertação 

de doutoramento em Psicologia Clínica apresentada à Faculdade de Psicologia e Ciências 

da Educação da Universidade de Coimbra. Coimbra, Portugal. 

Canavarro, M. C., Dias, P., & Lima, V. (2006). A avaliação da vinculação do adulto: Uma revisão 

crítica a propósito da aplicação da Adult Attachment Scale-R (AAS-R) na população 

portuguesa. Psicologia, 20(1), 11-36. 

Cash, T. F. (2004). Body image: Past, present, and future. Body Image, 1, 1-5. doi: 10.1016/S1740-

1445(03)00011-1 

Cash, T. F., & Fleming, E. C. (2004). Body image and social relations. In T. F. Cash & T. 

Pruzinsky (Eds.), Body image: A handbook of theory, research, and clinical practice, 277- 

286. New York: Guilford Press. 

Cash, T. F., & Smolak, L. (2011). Understanding body images: Historical and contemporary 

perspectives. In T. F. Cash & L. Smolak (Eds.), Body image: A handbook of science, 

practice, and prevention (2nd ed), 3–11. 

Cash, T. F., Thériault, J., & Annis, N. M. (2004). Body image in an interpersonal context: Adult 

attachment, fear of intimacy, and social anxiety. Journal of Social and Clinical Psychology, 

23, 89–103. doi: 10.1521/jscp.23.1.89.26987 

Cohen, J. W. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Nova Iorque: 

Lawrence Erlbaum Associates. 

Collins, N., & Read, S. (1990). Adult attachment relationships, working models and relationship 

quality in dating couples. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 644-683.   

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.5216%2Free.v10i1.7573
https://psycnet.apa.org/doi/10.1002/erv.421
https://doi.org/10.1177/1557988309332690
https://doi.org/10.1016/S1740-1445(03)00011-1
https://doi.org/10.1016/S1740-1445(03)00011-1
https://doi.org/10.1521/jscp.23.1.89.26987


39 

Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). NEO-PI-R Professional manual. Revised NEO Personality 

Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI). Odessa, FL: 

Psychological Assessment Resources. 

Dallal, G. E., & Wilkinson, L. (1986). An Analytic Approximation to the Distribution of 

Lilliefors’s Test Statistic for Normality. The American Statistician, 40(4), 294–296. doi: 

10.1080/00031305.1986.10475419  

Davis, C., Claridge, G., & Brewer, H. (1996). The two faces of narcissism: Personality dynamics 

of body esteem. Journal of Social and Clinical Psychology, 15, 153–166. doi: 

10.1521/jscp.1996.15.2.153 

Davis, C., Dionne, M., & Lazarus, L. (1996). Gender-role orientation and body image in women 

and men: The moderating influence of neuroticism. Sex Roles, 34, 493–505. doi: 

10.1007/BF01545028 

Davis, C., Dionne, M., & Shuster, B. (2001). Physical and psychological correlates of appearance 

orientation. Personality and Individual Differences, 30, 21–30. doi: 10.1016/S0191-

8869(00)00006-4 

Davis, C., Shuster, B., Blackmore, E., & Fox, J. (2004). Looking good: Family focus on 

appearance and the risk for eating disorders. International Journal of Eating Disorders, 

35(2), 136–144. doi: 10.1002/eat.10250 

de Carvalho, S. A., Andrade, M. J., Tavares, M. A., & Freitas, J. L. (1998). Spinal cord injury and 

psychological response. General Hospital Psychiatry, 20(6), 353-359. doi: 

10.1016/S0163-8343(98)00047-4 

de Sousa, A. (2010). Psychological issues in acquired facial trauma. Indian Journal of Plastic 

Surgery, 43, 200-205. doi: 10.4103/0970-0358.73452 

Egeland, B., Carlson, E., & Sroufe, L. A. (1993). Resilience as process. Developmental 

Psychopathology, 5, 517-528. doi: 10.1017/S0954579400006131 

Elliott, T., Herrick, S., Patti, A., Witty, T., Godshall, F., & Spruell, M. (1991). Assertiveness, social 

support, and psychological adjustment of persons with spinal cord injury. Behaviour 

Research and Therapy, 29(5), 485–493.doi: 10.1016/0005-7967(91)90133-n 

Faria, F. (2006). Lesões vértebro-medulares: a perspetiva da reabilitação. Revista Portuguesa de 

Pneumologia, 12(1), 45-53. doi: 10.1016/S0873-2159(15)30467-0 

http://dx.doi.org/10.1080/00031305.1986.10475419
https://doi.org/10.1521/jscp.1996.15.2.153
https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/BF01545028
https://doi.org/10.1016/S0191-8869(00)00006-4
https://doi.org/10.1016/S0191-8869(00)00006-4
https://doi.org/10.1002/eat.10250
https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/S0163-8343(98)00047-4
https://psycnet.apa.org/doi/10.1017/S0954579400006131
https://doi.org/10.1016/0005-7967(91)90133-n
https://doi.org/10.1016/S0873-2159(15)30467-0


40 

Feragen, K. B. (2012). Congenital conditions. In N. Rumsey & D. Harcourt (Eds.), The Oxford 

handbook of the psychology of appearance. London: Oxford University Press, 353–371. 

Ferreira, M., & Guerra, M. P. (2014). Adaptação à lesão vertebro-medular. Psicologia, Saúde & 

Doenças, 15(2), 380-395. doi: 10.15309/14psd150205 

Galvin, R. D. (2005). Researching the disabled identity: Contextualising the identity 

transformations which accompany the onset of impairment. Sociology of Health and 

Illness, 27, 393–413. doi: 10.1111/j.1467-9566.2005.00448.x 

Garrett, A., Teixeira, Z., & Martins, F. (2007). Modelo transacional do stresse: período que 

antecede ao reinício da sexualidade do lesionado vertebro-medular. Revista da Faculdade 

de Ciências Humanas e Sociais, 4, 222-228. 

Gillen, M. M. (2015). Associations between positive body image and indicators of men’s and 

women’s mental and physical health. Body Image, 13, 67–74. doi: 

10.1016/j.bodyim.2015.01.002 

Gonçalves, N., Echevarria-Guanilo, M. E., de Carvalho, F., Miasso, A. I., & Rossi, L. A. (2011). 

Biopsychosocial factors that interfere in the rehabilitation of burn victims: Integrative 

literature review. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 19, 622-630. doi: 

10.1590/S0104-11692011000300023 

Gorgey, A.S., & Dudley, G.A. (2007). Skeletal muscle atrophy and increased intramuscular fat 

after incomplete spinal cord injury. Spinal Cord, 45, 304–309. doi: 10.1038/sj.sc.3101968 

Grogan, S. (2016). Body image: Understanding body dissatisfaction in men, women and children 

(3rd ed.). London: Taylor and Francis. 

Hakulinen, C., Elovainio, M., Batty, G. D., Virtanen, M., Kivimäki, M., & Jokela, M. (2015). 

Personality and alcohol consumption: Pooled analysis of 72,949 adults from eight cohort 

studies. Drug and Alcohol Dependence, 151, 110–114. doi: 

10.1016/j.drugalcdep.2015.03.008 

Halliwell, E. (2015). Future directions for positive body image research. Body Image, 14, 177–

189. doi: 10.1016/j.bodyim.2015.03.003 

Hardit, S. K., & Hannum, J. W. (2012). Attachment, the tripartite influence model, and the 

development of body dissatisfaction. Body Image, 9(4), 469–475. doi: 

10.1016/j.bodyim.2012.06.003 

https://doi.org/10.1111/j.1467-9566.2005.00448.x
https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2015.01.002
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1590%2FS0104-11692011000300023
https://doi.org/10.1038/sj.sc.3101968
https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2015.03.008
https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2015.03.003
https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2012.06.003


41 

He, J., Sun, S., Lin, Z., & Fan, X. (2020). The association between body appreciation and body 

mass index among males and females: A meta-analysis. Body Image, 34, 10-26. doi: 

10.1016/j.bodyim.2020.03.006 

Howe, D. (2006). Disabled children, parent-child interaction and attachment. Child and Family 

Social Work, 11, 95–106. doi: 10.1111/j.1365-2206.2006.00397.x 

Huebner, R. A., Thomas, K. R., & Berven, N. L. (1999). Attachment and interpersonal 

characteristics of college students with and without disabilities. Rehabilitation Psychology, 

44, 85–103. doi: 10.1037/0090-5550.44.1.85 

Hwang, K., Johnston, M., & Smith, J. K. (2007). Romantic attachment in individuals with physical 

disabilities. Rehabilitation Psychology, 52(2), 184–195. doi: 10.1037/0090-5550.52.2.184 

Hwang, K., Johnston, M. V., & Smith, J. K. (2009). Adult attachment styles and life satisfaction 

in individuals with physical disabilities. Applied Research in Quality of Life, 4(3), 295–

310. doi: 10.1007/s11482-009-9082-x 

Islam, S., Hooi, H., & Hoffman, G. R. (2009). Presence of pre-existing psychological comorbidity 

in a group of facially injured patients: A preliminary investigation. American Association 

of Oral and Maxillofacial Surgeons, 67, 1889-1894. doi: 10.1016/j.joms.2009.04.044 

John, O. P., Naumann, L. P., & Soto, C. J. (2008). Paradigm shift to the integrative Big Five trait 

taxonomy: History, measurement, and conceptual issues. In O. P. John, R. W. Robins, & 

L. A. Pervin (Eds.), Handbook of personality: Theory and research. 114–158. The 

Guilford Press. 

John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The big five trait taxonomy: History, measurement, and 

theoretical perspectives. In L. A. Pervin & O. P. John (Eds.), Handbook of personality: 

Theory and research (2nd ed), 102–139. New York: Guilford. 

Krause, J. S., & Rohe, D. E. (1998). Personality and life adjustment after spinal cord injury: An 

exploratory study. Rehabilitation Psychology, 43(2), 118–130. doi: 10.1037/0090-

5550.43.2.118 

Kumpfer, K. (1999). Factors and processes contributing to resilience: The resilience framework. 

In M. D. Glantz & J. L. Johnson (Eds.), Resilience and development: Positive life 

adaptations (pp. 179–224). New York, NY: Kluwer Academic/Plenum Press. doi: 

10.1007/0-306-47167-1_9 

https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2020.03.006
https://doi.org/10.1111/j.1365-2206.2006.00397.x
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0090-5550.44.1.85
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0090-5550.52.2.184
https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/s11482-009-9082-x
https://doi.org/10.1016/j.joms.2009.04.044
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0090-5550.43.2.118
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0090-5550.43.2.118
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1007%2F0-306-47167-1_9


42 

Kvalem, I. L., von Soest, T., Roald, H. E., & Skolleborg, K. C. (2006). The interplay of personality 

and negative comments about appearance in predicting body image. Body Image, 3, 263–

273. doi: 10.1016/j.bodyim.2006.04.002 

Lemoine, J., Konradsen, H., Jensen, A., Roland-Lévy, C., Ny, P., Khalaf, A., & Torres, S. (2018). 

Factor structure and psychometric properties of the Body Appreciation Scale2 among 

adolescents and young adults in Danish, Portuguese, and Swedish. Body Image, 26, 1-9. 

doi: 10.1016/j.bodyim.2018.04.004 

Lilliefors, H.W. (1967). On the Kolmogorov-Smirnov test for normality with mean and variance 

unknown. Journal of the American Statistical Association, 64, 399-402. 

Lunn, T. E., Nowson, C. A., Worsley, A., & Torres, S. J. (2014). Does personality affect dietary 

intake? Nutrition, 30, 403–409. doi: 10.1016/j.nut.2013.08.012 

Maia, A. C. B. (2012). A sexualidade depois da lesão medular: Uma análise qualitativa descritiva 

de uma narrativa biográfica. Interação em Psicologia, 16(2), 227-237. doi: 

10.5380/psi.v16i2.21212 

McCrae, R. R., & Costa, P. T., Jr. (2008). The five-factor theory of personality. In O. P. John, R. 

W. Robins, & L. A. Pervin (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (p. 159–

181). The Guilford Press. 

McKinley, N. M., & Randa, L. A. (2005). Adult attachment and body satisfaction. An exploration 

of general and specific relationship differences. Body Image, 2, 209-218. doi: 

10.1016/j.bodyim.2005.04.003 

Melnyk, S. E., Cash, T. F., & Janda, L. H. (2004). Body image ups and downs: Prediction of intra-

individual level and variability of women’s daily body image experiences. Body Image, 1, 

225–235. doi: 10.1016/j.bodyim.2004.03.003 

Murphy, G. C., O’Hare, M. A., & Wallis, L. (2010). The Relationships Among Different Types of 

Social Support Accessed by Traumatic Spinal Cord Injury Survivors. International Journal 

of Disability Management, 5(2), 59–66. doi: 10.1375/jdmr.5.2.59 

Murta, S. G., & Guimarães, S. S. (2007). Enfrentamento à lesão medular traumática. Estudos de 

Psicologia (Natal), 12, 57-63. doi: 10.1590/S1413-294X2007000100007 

Nezlek, J. (1999). Body image and day-to-day social interaction. Journal of Personality, 67, 793-

817. doi: 10.1111/1467-6494.00073 

http://dx.doi.org/10.1016/j.bodyim.2006.04.002
https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2018.04.004
https://doi.org/10.1016/j.nut.2013.08.012
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.5380%2Fpsi.v16i2.21212
https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2005.04.003
https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2004.03.003
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1375%2Fjdmr.5.2.59
https://doi.org/10.1590/S1413-294X2007000100007
https://doi.org/10.1111/1467-6494.00073


43 

Pereira, M. E. M. S. M, & Araújo, T. C. C. F. (2005). Estratégias de enfrentamento na reabilitação 

do traumatismo raquimedular. Arq Neuro-Psiquiatr, 63, 502-507. doi: 10.1590/s0004-

282x2005000300025 

Polivy, J., & Herman, C. P. (2002). Causes of eating disorders. Annual Review of Psychology, 53, 

187–213. doi: 10.1146/annurev.psych.53.100901.135103 

Post, M. W. M., Ros, W. J. G., & Schrijvers, A. J. P. (1999). Impact of social support on health 

status and life satisfaction in people with a spinal cord injury. Psychology & Health, 14(4), 

679–695. doi: 10.1080/08870449908410757 

Quale, A., & Schanke, A. (2010). Resilience in the Face of Coping With a Severe Physical Injury: 

A Study of Trajectories of Adjustment in a Rehabilitation Setting. Rehabilitation 

Psychology, 55(1), 12-22. doi: 10.1037/a0018415 

Roberts, A., & Good, E. (2010). Media images and female body dissatisfaction: The moderating 

effects of the five-factor traits. Eating Behaviors, 11, 211–216. doi: 

10.1016/j.eatbeh.2010.04.002 

Roberts, B. W., Lejuez, C., Krueger, R. F., Richards, J. M., & Hill, P. L. (2014). What is 

conscientiousness and how can it be assessed? Developmental Psychology, 50, 1315–1330. 

doi: 10.1037/a0031109 

Robins, R. W., John, O. P., Caspi, A., Moffitt, T. E., & Stouthamer-Loeber, M. (1996). Resilient, 

overcontrolled, and undercontrolled boys: Three replicable personality types. Journal of 

Personality and Social Psychology, 70(1), 157–171. doi: 10.1037/0022-3514.70.1.157 

Roccas, S., Sagiv, L., Schwartz, S. H., & Knafo, A. (2002). The Big Five personality factors and 

personal values. Personality and Social Psychology Bulletin, 28, 789–801. doi: 

10.1177/0146167202289008 

Rohe, D. E., & Krause, J. S. (1999). The five-factor model of personality: findings in males with 

spinal cord injury. Assessment, 6(3), 203-213. doi: 10.1177/107319119900600301 

Rumsey, N. J. K. (2012). Congenital craniofacial and maxillofacial malformations. In T. F. Cash 

(Ed.), Encyclopedia of body image and human appearance. London: Elsevier, 1, 343–349. 

Saunders, L., Krause, J., & Focht, K. (2012). A longitudinal study of depression in survivors of 

spinal cord injury. International Spinal Cord Society, 50, 72-77. doi: 10.1038/sc.2011.83 

https://doi.org/10.1590/s0004-282x2005000300025
https://doi.org/10.1590/s0004-282x2005000300025
https://doi.org/10.1146/annurev.psych.53.100901.135103
https://doi.org/10.1080/08870449908410757
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0018415
https://doi.org/10.1016/j.eatbeh.2010.04.002
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0031109
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1037%2F0022-3514.70.1.157
https://psycnet.apa.org/doi/10.1177/0146167202289008
https://psycnet.apa.org/doi/10.1177/107319119900600301
https://doi.org/10.1038/sc.2011.83


44 

Schnabel, K., Asendorpf, J. B., & Ostendorf, F. (2002). Replicable types and subtypes of 

personality: German NEO–PI–R versus NEO–FFI. European Journal of Personality, 16, 

7–24. doi: 10.1002/per.445  

Sharpe, T. M., Killen, J. D., Bryson, S. W., Shisslak, C. M., Estes, L. S., Gray, N., Crago, M., & 

Taylor, C. B. (1998). Attachment style and weight concerns in preadolescent and 

adolescent girls. International Journal of Eating Disorders, 23, 39-44. doi: 

10.1002/(SICI)1098-108X(199801)23:1<39::AID-EAT5>3.0.CO;2-2 

Silva, A. (2019). Imagem corporal positiva em sujeitos com lesão vertebro-medular. Dissertação 

de Mestrado, Universidade do Porto, Porto. 

Siscão, M. P., Pereira, C., Arnal, R. L. C, Foss, M. H. D. A, & Marino, L. H. C. (2007). Trauma 

Raquimedular: Caracterização em Hospital Público. Arq. Ciênc. Saúde, 14(3), 145-147. 

Snyder, C. R. (2000). Hypothesis: There is hope. In C. R. Snyder (Ed.), Handbook of hope: 

Theory, measures, and applications, 3–21. Academic Press. doi: 10.1016/B978-

012654050-5/50003-8 

Steel, P., Schmidt, J., & Shultz, J. (2008). Refining the relationship between personality and 

subjective well-being. Psychological Bulletin, 134, 138–161. doi: 10.1037/0033-

2909.134.1.138 

Steiner-Adair, C., & Sjostrom, L. (2006). Full of ourselves: A wellness program to advance girl 

power, health, and leadership. New York, NY: Teachers College Press. 

Stevens, S. L., Caputo, J. L., Fuller, D. K., & Morgan, D. W. (2008). Physical Activity and Quality 

of Life in Adults With Spinal Cord Injury. J Spinal Cord Med, 31, 373-378. doi: 

10.1080/10790268.2008.11760739 

Stice, E., Hayward, C., Cameron, R., Killen, J. D., & Taylor, C. B. (2000). Body image and eating 

related factors predict onset of depression in female adolescents: A longitudinal study. 

Journal of Abnormal Psychology, 109, 438–444. doi: 10.1037/0021-843X.109.3.438 

Stice, E., & Presnell, K. (2007). The Body Project: Promoting body acceptance and preventing 

eating disorders: Facilitator’s guide. New York, NY: Oxford University Press. 

Suldo, S., & Sandberg, D. (2000). Relationship between attachment styles and eating disorder 

symptomatology among college women. Journal of College Student Psychotherapy, 15, 

59-73. doi: 10.1300/J035v15n01_07 

https://doi.org/10.1002/per.445
https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-108X(199801)23:1%3C39::AID-EAT5%3E3.0.CO;2-2
https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/B978-012654050-5/50003-8
https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/B978-012654050-5/50003-8
https://doi.apa.org/doi/10.1037/0033-2909.134.1.138
https://doi.apa.org/doi/10.1037/0033-2909.134.1.138
https://doi.org/10.1080/10790268.2008.11760739
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0021-843X.109.3.438
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1300%2FJ035v15n01_07


45 

Swami, V., Buchanan, T., Furnham, A., & Tovée, M. J. (2008a). Five-factor personality correlates 

of perceptions of women’s body sizes. Personality and Individual Differences, 45, 697–

699. doi: 10.1016/j.paid.2008.07.007 

Swami, V., Chamorro-Premuzic, T., Bridges, S., & Furnham, A. (2009). Acceptance of cosmetic 

surgery: Personality and individual difference predictors. Body Image, 6(1), 7–13. doi: 

10.1016/j.bodyim.2008.09.004 

Swami, V., García, A., & Barron, D. (2017). Factor structure and psychometric properties of a 

Spanish translation of the Body Appreciation Scale-2 (BAS-2). Body Image, 22, 13- 17. 

doi: 10.1016/j.bodyim.2017.05.002 

Swami, V., Hadji-Michael, M., & Furnham, A. (2008b). Personality and individual difference 

correlates of positive body image. Body Image, 5, 322–325. doi: 

10.1016/j.bodyim.2008.03.007 

Swami, V., Mada, R., & Tovée, M. J. (2012). Weight discrepancy and body appreciation of 

Zimbabwean women in Zimbabwe and Britain. Body Image, 9, 559–562. doi: 

10.1016/j.bodyim.2012.05.006 

Swami, V., Stieger, S., Haubner, T., & Voracek, M. (2008). German translation and psychometric 

evaluation of the Body Appreciation Scale. Body Image, 5(1), 122–127. doi: 

10.1016/j.bodyim.2007.10.002 

Swami, V., Taylor, R., & Carvalho, C. (2011). Body dissatisfaction assessed by the Photographic 

Figure Rating Scale is associated with sociocultural, personality, and media influences. 

Scandinavian Journal of Psychology, 52, 57–63. doi: 10.1111/j.1467-9450.2010.00836.x 

Swami, V., Tran, U.S., Hoffmann Brooks, L., Kanaan, L., Luesse, E.M., Nader, I.W., Pietschnig, 

J., Stieger, S., & Voracek, M. (2013). Body image and personality: associations between 

the big five personality factors, actual-ideal weight discrepancy, and body appreciation. 

Scandinavian Journal of Psychology. 54(2), 146-151. doi: 10.1111/sjop.12014  

Swami, V., Tran, U. S., Tieger, S., & Voracek, M. (2015). Associations Between Women’s Body 

Image and Happiness: Results of the YouBeauty.com Body Image Survey (YBIS). Journal 

of Happiness Studies, 16, 705-718. doi: 10.1007/s10902-014-9530-7 

Swami, V., Weis, L., Barron, D., & Furnham, A. (2017). Positive body image is positively 

associated with hedonic (Emotional) and eudaimonic (Psychological and Social) well-

https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.paid.2008.07.007
https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2008.09.004
https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2017.05.002
https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2008.03.007
http://dx.doi.org/10.1016/j.bodyim.2012.05.006
https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.bodyim.2007.10.002
https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.2010.00836.x
http://dx.doi.org/10.1111/sjop.12014
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1007%2Fs10902-014-9530-7


46 

being in british adults. The Journal of Social Psychology, 158(5), 541-552. doi: 

10.1080/00224545.2017.1392278 

Taleporos, G., & McCabe, M. P. (2002). Body image and physical disability – personal 

perspectives. Social Science and Medicine, 54, 971–980. doi: 10.1016/s0277-

9536(01)00069-7 

Temple, R., & Elliott, T. (2000). Personality disorder characteristics and adjustment following 

spinal cord injury. Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation, 6(1), 54–65. doi: 

10.1310/36LV-VK4X-1UJ0-YE5P 

Thambyrajah, C., Herold, J., Altman, K., & Llewellyn, C. (2010). “Cancer doesn’t mean curtains”: 

Benefit finding in patients with head and neck cancer in remission. Journal of Psychosocial 

Oncology, 28, 666-682. doi: 10.1080/07347332.2010.516812 

Thomas, C. S., & Goldberg, D. P. (1995). Appearance, body image and distress in facial 

dysmorphophobia. Acta Psychiatrica Scandinavica, 92(3), 231–236. doi: 10.1111/j.1600-

0447.1995.tb09574.x 

Thombs, B. D., Notes, L. D., Lawrence, J. W., Magyar-Russell, G., Bresnick, M. G., & Fauerbach, 

J. A. (2008). From survival to socialization: A longitudinal study of body image in 

survivors of severe burn injury. Journal of Psychosomatic Research, 64, 205-212. doi: 

10.1016/j.jpsychores.2007.09.003 

Thompson, N. J., Coker, J., Krause, J. S., & Henry, E. (2003). Purpose in life as a mediator of 

adjustment after spinal cord injury. Rehabilitation Psychology, 48(2), 100–108. doi: 

10.1037/0090-5550.48.2.100 

Tiggemann, M. (2004). Body image across the adult life span: Stability and change. Body Image, 

1, 29–41. doi: 10.1016/S1740-1445(03)00002-0 

Tiggemann, M. (2015). Considerations of positive body image across various social identities and 

special populations. Body Image, 14. doi: 10.1016/j.bodyim.2015.03.002 

Tiggemann, M., & Lynch, J. E. (2001). Body image across the life span in adult women: The role 

of self-objectification. Developmental Psychology, 37, 243–253. doi: 10.1037/0012-

1649.37.2.243    

Tiggemann, M., & McCourt, A. (2013). Body appreciation in adult women: Relationships with 

age and body satisfaction. Body Image, 10, 624–627. doi: 10.1016/j.bodyim.2013.07.003 

https://doi.org/10.1080/00224545.2017.1392278
https://doi.org/10.1016/s0277-9536(01)00069-7
https://doi.org/10.1016/s0277-9536(01)00069-7
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1310%2F36LV-VK4X-1UJ0-YE5P
https://doi.org/10.1080/07347332.2010.516812
https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.1995.tb09574.x
https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.1995.tb09574.x
https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2007.09.003
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0090-5550.48.2.100
https://doi.org/10.1016/S1740-1445(03)00002-0
https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2015.03.002
http://dx.doi.org/10.1037/0012-1649.37.2.243
http://dx.doi.org/10.1037/0012-1649.37.2.243
http://dx.doi.org/10.1016/j.bodyim.2013.07.003


47 

Tylka, T. L. (2011). Positive psychology perspectives on body image. In T. F. Cash & L. Smolak 

(Eds.), Body image: A handbook of science, practice, and prevention (2nd ed), 56–64. New 

York: Guilford Press. 

Tylka, T. L. & Wood-Barcalow, N. L. (2015a). The Body Appreciation Scale-2: Item refinement 

and psychometric evaluation. Body Image, 12, 53-67. doi: 10.1016/j.bodyim.2014.09.006  

Tylka, T. L., & Wood-Barcalow, N. L. (2015b). What is and what is not positive body image? 

Conceptual foundations and construct definition. Body Image, 14, 118–129. doi: 

10.1016/j.bodyim.2015.04.001 

Van den Brink, F., Smeets, M. A. M., Hessen, D. J., & Woertman, L. (2015). Positive Body Image 

and Sexual Functioning in Dutch Female University Students: The Role of Adult Romantic 

Attachment. Archives of Sexual Behavior, 45(5), 1217–1226. doi: 10.1007/s10508-015-

0511-7 

Venturini, D. A, Decesaro, M. N, & Marcon, S. S. (2006). Conhecendo a história e as condições 

de vida de indivíduos com lesão medular. Rev Gaúcha Enferm, 27, 219-229. 

Ward, A., Ramsay, R., & Treasure, J. (2000). Attachment research and eating disorders. British 

Journal of Medical Psychology, 73, 35-51. doi: 10.1348/000711200160282 

Wei, M., Heppner, P. P., Russell, D. W., & Young, S. K. (2006). Maladaptive perfectionism and 

ineffective coping as mediators between attachment and future depression: A prospective 

analysis. Journal of Counseling Psychology, 53(1), 67–79. doi: 10.1037/0022-

0167.53.1.67 

White, B., Driver, S., & Warren, A. M. (2010). Resilience and indicators of adjustment during 

rehabilitation from a spinal cord injury. Rehabilitation Psychology, 55(1), 23–32. doi: 

10.1037/a0018451 

Wilson, L., Catalano, D., Sung, C., Phillips, B., Chou, C.C., Chan, J.Y.C., & Chan, F. (2013). 

Attachment Style, Social Support, and Coping as Psychosocial Correlates of Happiness in 

Persons With Spinal Cord Injuries. Rehabilitation Research, Policy, and Education, 27(3), 

186–205. doi: 10.1891/2168-6653.27.3.186 

Wood-Barcalow, N. L., Tylka, T. L., & Augustus-Horvath, C. L. (2010). “But I like my body”: 

Positive body image characteristics and a holistic model for young-adult women. Body 

Image, 7, 106–116. doi: 10.1016/j.bodyim.2010.01.001 

http://dx.doi.org/10.1016/j.bodyim.2014.09.006
https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.bodyim.2015.04.001
https://doi.org/10.1007/s10508-015-0511-7
https://doi.org/10.1007/s10508-015-0511-7
https://doi.org/10.1348/000711200160282
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-0167.53.1.67
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-0167.53.1.67
https://doi.apa.org/doi/10.1037/a0018451
https://doi.apa.org/doi/10.1037/a0018451
https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2010.01.001


48 

Wood, K. C., Becker, J. A., & Thompson, J. K. (1996). Body image dissatisfaction in 

preadolescent children. Journal of Applied Developmental Psychology, 17(1), 85–100. doi: 

10.1016/S0193-3973(96)90007-6 

Woolrich, R., Kennedy, P., & Tasiemski, T. (2006). A preliminary psychometric evaluation of the 

Hospital anxiety and Depression Scale (HADS) in 963 people living with a spinal cord 

injury. Psychology, Health & Medicine, 11(1), 80-90. doi: 10.1080/13548500500294211  

 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/S0193-3973(96)90007-6
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1080%2F13548500500294211

